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Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Regeringen beslöt den 29 september 1994 tillkalla kommissionatt en
utredningen mordet statsminister Olof Palme. Samtidigt utsågom av

dåvaranderegeringen landshövdingen Sigvard Marjasin att vara
ordförande i kommissionen. Regeringen skulle övrigautsesenare
ledamöter. Den 20 december 1994 beslöt regeringen ledamöteratt som

generaldirektören Inga-Britt Ahlenius, docentenutse Hans-Gunnar
Axberger, dåvarande kommunalrådet styrelseordföranden inumera
HSB Riksförbund Gun-Britt Mårtensson dåvarandeoch hovrätts-
presidenten Håkan Winberg. Kommissionen höll sitt första samman-
träde den 18 januari 1995 och beslöt därvid Palme-anta namnet
kommissionen. Vid den tidpunkten hade antal för-även ett experter
ordnats bistå kommissionen i dess arbete. Vidare tvåhadeatt utred-
ningssekreterare anställts.

Sigvard Marjasin entledigades på begäran regeringen den 6egen av
juni 1996. Efter den tidpunkten bedrev kommissionen tills vidare inte
något arbete.

Den 15 augusti utsåg1996 regeringen landshövdingen Lars Eric
Ericsson ordförande i kommissionen. Flertalet och deatt expertervara
två sekreterama entledigades fråndärefter sina uppdrag. Kommissionen
höll i sin sammansättning sitt första sammanträde den 30 augustinya
1996 och beslöt därvid Granskningskommissionen ianta namnet
anledning utredningen mordet på Olofstatsminister Palme.av av
Granskningskomrnissionen beslöt vidare Hans-Gunnar Axbergeratt
skulle kommissionens huvudsekreterare. Granskningskommissio-vara

fann det inte möjligt fortsätta det arbete inletts denattnen som av
tidigare Palmekommissionen. Detta berodde dels denatt nye
ordföranden inte tagit del i detta, dels kommissionen ansågatt att

Ävengranskningsarbetet borde bedrivas delsätt.ett annat om en av
den tidigare Palmekommissionens material kunde utnyttjas det gällde-
framför allt de dokumenterade utfrågningar gjorts, vissaävensom men

sekretariatet framtagna faktasammanställningar innebar dettaav att-
arbetet såsom frånstartade början. Arbetet i kommissionen harom
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således från juni 1999. Gransknings-bedrivits september 1996 till
haft sammanträdesdagar.kommissionen har sammanlagt 53

biträtthar utredningssekreterareHovrättsassessom Petra Lundh som
från LundhGranskningskommissionen oktober 1996. harden 1 Petra

för komrnis-deltagit kommissionens löpande arbete ochi ansvarat
redovisningar brottsut-sionens kansli granskat och upprättat översamt

utred-redningsmaterialet. kand. Catharina Strömbäck harJur. som
från september 1997 tillningssekreterare biträtt kommissionen den l

Anders Kylhammar biträdde31 oktober 1998. Hovrättsassessom som
månaderfyra under hösten 1997.utredningssekreterare kommissionen i

Åkeförordnade polisöverintendenten BengtSom har varitexperter
Skogwikrevisionsdirektörema Sandberg och ChristerJonsson, Bo samt

förste revisorn Maj Sölvesdotter. har utfört avgränsadeExperterna upp-
för kommissionens räkning deltaga i det löpande arbetet.drag utan att

förhållandet Granskningskommissionen 30 augustidet denAv att
såsom från början följer för det1996 startade arbetet attom som nu

i sammansättning efterredovisas endast kommissionen desssvarar
detta datum.

juniStockholm den 29 1999

EricssonLars Eric

AxbergerAhlenius Hans-GunnarInga-Britt

Håkan WinbergMårtenssonGun-Britt
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innehållBetänkandets

brottsutredningdenvår uppgift redovisafrämstaVi har attsett somsom
vitbok,s.k.får karaktärendärmed delvisBetänkandetförekommit. av

detdet hänseendet ärfaktasammanställning. Ioffentligdvs. slagsett
mångasammanhangframhålla, "fakta" i dessadock viktigt attatt

framställning överdeskriptiv ettgånger svårtolkade. renodlatEnär
åtminstone läsbartåstadkomma, isvårskulledetta attämne varasom

skick.
Vår ambition äroch värdera. attockså bedömai uppdragVi har att

vår bilda sigredovisning ochdelskall kunnaläsaren ta egen upp-enav
Samman-återgivna under rubrikenVåra bedömningsavsnittfattning. -

karaktär. Dettadärför diskuterandeharfattande anmärkningar en-
möjligt.funnit dettatydligt, närförsökt uttryckahindrar inte att oss

mycketallom bekant,vilket tordeBrottsutredningen är, om-vara
skaffathar2. självakapitel Vifattande se vidare atttror oss en

till grundDen har legatutredningen.allmän överblick överrelativt god
betänkandeMen dettafinns betänkandet. ävenför idet urval omsom

fragment helheten.återspeglar änomfångsrikt det inteär avmer
de iförekommerutredningsuppslagenskildagäller allaNär det

rimlig tidstår makt inomi mänskligsådan det knappast attmängd att
överblick.samlandeinnehållet sig förochdem, smältaläsa enresa

för i inled-redogörden metodVårt där skett enligturval har som
utgått från Palmeutredningens avsnitts-hartill kapitel dvs.ningen

för avsnitt. Ur-avsnittenskilda uppslagförsökt täckaindelning och
på medandra sätt,görasi den delen kunnathade inte minstvalet

följd.andra resultat som
utfört gransk-förframgår redogörelsen hurkapitelSom i av

utredningsmaterialet,på dokumenteradedetinriktatningen, har oss
VårJuristkommissionen.utfrågningardokumenterade t.ex.inklusive av

begränsatsammanhang hari dettamuntliga källor etterfarenhet är att
år vilketmånga tillbaka i tiden,sådant liggerdet gällervärde när som

följer därför i förstaVår redovisningdenna utredning gör.delarstora av
återgegånger imånga valtkällor, attdokumenteradehand som

direktcitat.
ocksåharskriftliga källornaföljer ganska denäraAtt redovisningen

beskrivningarövergripandevelat undvika typenmedgöra attatt av
huvud-funnit de ihandlingar ochgranskat dessa att"kommissionen har

ändå förekommerslagformuleringar dettaintresse. Närsak saknar av
från gransk-fråga helt ointressantmaterialet idetbetyder ansettatt
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ningssynpunkt. Det betyder inte bedömer varjeatt redovisat enskilt
uppslag väsentligt. Det åtskilligagör inte. Tvärtom, enskildasom
uppslag iär, synnerhet facitmed i hand, föga intresse. Men harav

ochläsaren skallansett tillfälleatt göra bedömningar jäm-attges egna
förelser. Dessutom förhåller sådet sig skildringen flera mindreatt av
intressanta uppslag kan läggas såsammantagna till grund för in-nog

iakttagelser,tressanta analyser och slutsatser, inte låter sig formu-som
leras grundmaterialetutan att redovisas.

Vi mångahar i fall valt beskriva utredningsuppslagens innehållatt
utifrånkronologiskt, förhörsprotokoll och andra dokumenterade utred-

ningsåtgärder. Det gör framställningen i dessa svårtillgängligdelar mer
denän hade blivit genomgående hade sammanställt uppslagenom

till avgränsade berättelser. Men det ocksågör redovisningen mer
autentisk. En friare sammanfattande form lätt intryck före-attger av
kommande uppgifter belagdaär fakta, dåäven det i själva verket rör

påståendensig inte är slutligt säkerställda. Jfr vidare kapitelom som
påExempel sökning i materialet och hur resultatet tolkas.

Ett dilemma pågåendenär brottsutredning för-detta vitten av
grenade slag skall redovisas förekommandeär hur personuppgifter
skall behandlas. Hur i det hänseendet förhållit framgår i kapiteloss
Personuppgifter i granskningsmaterialet. Huvudregeln denär som
används i tryckta referat rättssaker, dvs. för-medattav personer anges

och första bokstaven i efternamnet. Den lösning valt harnamn
brister, bl.a. föri och sig väl kändaatt personuppgifter inte fullt ut anges
i klartext. Vi har emellertid det viktigt följaansett vissa principer, föratt

inte kunnaatt beskyllas för ha hanterat personuppgifternaatt
godtyckligt. Samtidigt har funnit det omöjligt för detta synnerligenatt
omfattande material finna enkel alltid vägledning.en norm, som ger

Vår redovisning brottsutredningen sträcker sig i princip fram tillav
och med 1998. Därefter har vårresultatet genomgång grund-av av
materialet underställts Palmeutredningen för synpunkter och komplette-
ringar se nedan Källkontrol/ och kvalitetssäkring vårt material.av
Detta har föranlett vissa uppdateringar. Uppdateringar har skett iäven
samband med frågorställt till Palmeutredningen.att Avsiktensenare
med redovisningen är emellertid inte redogöra för brottsutredningenatt

den vårtnär betänkande publiceras;ut har genomgående isom ser
vårt hållitarbete viss distans till det dagsaktuella operativa utred-en
ningsarbetet.



innehåll 17Betänkandets1999:88SOU

påföljande sätt.disponeradeåtta Deinnehåller kapitel. ärBetänkandet

uppfattat och utfört det.vårt huruppdragkapitel beskriver samtI 1
granskningarät de tidigaredockkapitlet ägnasHuvuddelen avav

uppehåller vidFramför alltförekommit.mordutredningen osssom
funnittill detta är attEtt skälen attJuristkommissionens rapporter. av

kommissio-Parlamentariskaföljandeoch denJuristkommissionens -
be-förklaringsvärde äveniakttagelser harochanalyser ettnens -

i dessa arbeten.därförgranskar. Viperiod avstampträffande den tar

utredningsåret, ärförstadetöversikt överOm tjänarkapitel 1 ensom
finnskapitlet ävenföljde. ldetöversikt överkapitel 2 ensomen

brottsutredningen, dvs.materialet i självabeskrivningövergripande av
innefattardelKapitletsgranskningsobjekt.vårt primära ensenare

Det är intemordgärningen.självakäntöversikt det äröver omsom
bevisatärnågon mening vaduttalauppgiftkommissionens att somom

skaffa sigmåste villbeaktas denkäntdet äreller inte, somavsommen
innehållerDärförbedrivits.utredningsarbetethurbild och värderaen av

detta slag.redogörelseinledandebetänkandet aven

utredningsåtgärder. Medgenerellavissakapitel behandlarI 3
påsådant sikteinteutredningsåtgärder targenerella ensommenar

detinnefattar bl.a.Detviss brottshypotes.gärningsman ellerviss som
dessadel ärmordutredning. Tillvarje storinledningenskall igöras av

granskningarnaunderutredningsåtgärder behandladeredangenerella
vårtomfattas därmed inteutredningsåret och dedet första upp-avav

något skälellersådant gjortsärdrag. Det tar avsomsom senareupp
ominnehåller huvudavsnittKapitletytterligare. trebehöver belysas

förhållanden, vapenunder-personligaOlof Palmeskartläggningen av
sakkunskap. Dess-utrikespolitiskinhämtandetochsökningar avm.m.

några walkie-uppslagochs.k. fantombildernadeutom tar omupp
åtgärder. En väsentligvissa ytterligaretalkie-observationer samt gene-

GMP.gärningsmannaprofil,utredningsåtgärd upprättandetrell är av en
7.kapitelsärskilt kapitelbehandlas dock iDen ett

polisspåret. Kapitletbeträffandevår granskningkapitel redovisasl 4
vår mening ärenligtbakgrundsredogörelserinnefattar vissa avsom

s.k. Norr-polisspåret, denbl.a.kring tasför diskussionenbetydelse
angåendepolisstyrelses utredningoch Stockholmsmalmsutredningen

hurbeskrivningfinns vidarekapitlethögerextremism l avenupp.
Palmeutredningenangående inom samtpolismän hanteratsärenden

övrigt,liksom iresultat. Här,bedrivits och dessden utredning somav
några efter-faktisktdetåterspeglar betänkandet utretts; egnasom

heller gjort.och intebefogenhet görahaftforskningar har inte att
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Reflektioner och bedömningar finns redovisade delvis i direkt anslutning
till redovisade utredningsuppslag, delvis i avslutandeett avsnitt. En kort
redogörelse våraför slutsatser beträffande polisspåret finns i kapitel

I kapitel behandlas enskilda5 uppslag. Med enskilda uppslag ut-avses
redning påinriktats påviss individ, visst brottsmotiv ellerettsom en
något "spårislags Vår genomgångannat de enskilda uppslagenav

utgått frånhar den avsnittsindelning utredningsmaterialetav som
Palmeutredningen såledesanvänder. När redovisar uppslagen under

rubrikerna "Sydafrika"t.ex. eller "Vapenhandel Bofors" redovisar
inget än de uppslag Palmeutredningenannat placerat i dessa avsnitt.
Avsnitten har först granskats översiktligt och sedan ingående i demer
delar i jämförelse sig Våratett substantiella. allmännamest be-som
dömningar återfinnsutredningsarbetet sist i detta kapitel.av

Uppslaget Christer P har sedan hösten varit1988 Palmeutredningens
huvudspår. Det kom till uttryck densenast resningsansökangenom

behandlades under 1997/98. Det är inte möjligt beskrivaattsom
utredningsarbetet helhet beakta detta "spår.utan Viatt ägnarsom

åtkapitel 6 utredningen i denna del. Först behandlas det rättsliga
skeendet. l det sammanhanget uppmärksammar de utsagor som

målsägandenavgivits Lisbeth Palme och omständigheterna däri-av
kring. Den delen kapitlet behandlar det s.k. resnings-senare av

Christermaterialet, dvs. den utredning avseende P ingavs tillsom
Högsta domstolen stöd för resningsansökan. Misstankarna motsom
Christer P har bedömts rättsligt. någraVi redovisar reflektioner och syn-
punkter beträffande delar materialet angåendeoch även utrednings-av
värdet i det framkommit efter Svea hovrätts friande dom 1989.som

Kapitel beskriver7 arbetet med den s.k. gärningsmannaprofilen GMP,
inklusive åtgärderde den föranledde. Den första delen åtägnas
metoden och GMPden upprättats i denna mordutredning. Vi harsom
själva granskat GMP, bl.a. anlita amerikanskatt expertis,genom som
fått sig överyttra översättning. Vi redovisar detta och ävenen egna
synpunkter. I den andra delen kapitlet redogör för åtgärderdeav
Palmeutredningen vidtagit i anledning GMP-arbetet. Ett GMP-antalav
relaterade uppslag varit större intresse för brottsutredningensom av

Ävenredovisas utförligt. i dessa våradelar redogör förmer syn-
punkter.

I kapitel har8 samlat de väsentliga slutsatser kunnaansettmer oss
dra till sammanfattande återknyterdiskussion. Vi där fråge-till deen
ställningar haft i uppdrag besvara, liksom till de slutsatseratt isom
kapitel dragit1 de tidigare granskningarna beträffande det förstaav
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synpunktervåra övergripandeutredningsåret. finnskapitel ävenl 8 mer
bedrivande.angående utredningsarbetet och dess

Vårt harhuvuduppdraginnehåller sammanfattning.ingenBetänkandet
vilketefter februari 1987,brottsutredningen den 5varit redovisaatt

sammanfattas; denlåter sig inteDen redovisningen,iort i kapitel 2 7.-
föri ochkapitel skullesammanfattning. slutsatserna i 8är i sig själv en

diskuterandeförta derasdet skullekomprimeras,sig kunna men
onyanserad.bildenriskera görakaraktär och därmed att

PUförkortningenanvänderbetänkandetanvända lVissa termer.
på hela mordut-sammanfattande benämningPalmeutredningen som

delsalltså förundersökningsledningen,delsinnefattarredningen. Det
Medunderordnade Palmegruppen.dennaspaningsledningen och den

utredningsmaterialdokumenteradedetPU-materialet somavser
polisen.finns samlat hos

föranvänderuppslag. Vimaterial indelat iärPalmeutredningens
uppslagbetänkandet. Ettipolisiäraenkelhetens skull denna term

vissfrån noteringallt enstakaspaningsuppslag kan om enenvara
underuppslag.antalmedomfattande utredningföreteelse till ett storten

vårtidpå under denorganiserad olika sättvaritSäkerhetspolisen har
använderpå Vidå också skilda sätt.benämntsgranskning omfattar och

SÄK,säkerhetsavdelningen,innefattarSäkerhetspolisen, vilkettermen
åren.underförekommitSäpo andra variationeroch som

Gransk-vårt arbete ikommissionen egetNär talar avserom
vårframgåttSom harfrån augusti 1996.ningskommissionen den 30

Palmekommissionen,föregåtts den tidigarearbetet igranskning av
landshövdingenförreåsyftar underalltså det arbetevilketmed som
åberopar källorNärjuniutfördes före den 6 1996.Sigvard Marjasin

Palmekommissionen". Detfrån till "den tidigarehänförden tiden oss
då genomfördesutfrågningardokumenteradeframför allt deär som

också undan-Vi hardeltog i dessa.de flestaanvänt; ossavsom
tidigarefinns bland denåberopat minnesanteckningartagsvis de som

kapitel 1vidareefterlämnande handlingar,Palmekommissionens se
Pa/mekommissionen.den tidigareArbetsmateria/ framtagits avsom

anonymiserande be-utsträckningii citat. Vi använderPersonnamn stor
Person-kapitelse nedanförersättningteckningar personnamnsom

meningsfulltgranskningsmateria/et. Detta inteuppgifter i omvore
anonymiseradecitat därisamtidigt skrev ut namnannarsnamnen
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förekommer. Personnamn i den kategorin är därför i citat ändrade till
den anonymiserande beteckning använder. dåI vissa fall,
anonymisering skett i kvarståroriginalcitatet, dock originalets medtext,

anmärkning den beteckning används i betänkandet.en om som
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Bakgrund1

innehållKapitlets

utförtochuppfattathurvårt uppdragbeskriver samtl detta kapitel
förhållit dentillför hurinnehåller också redogörelserdet. Det oss

gransk-revisionellaför denmaterial ochPalmekommissionenstidigare
från Riksrevisions-tvålåtit experterbrottsutredningenning somav

personuppgifterhurfråga har gälltförgrannlagautföra. Enverket oss
inledandedettaåterges. redovisar iViskallfrån utredningsmaterialet

hänseendet.i dethurkapitel resonerat
mord-åt granskningarde tidigarekapitlet ägnasHuvuddelen avav

uppehåller vid Jurist-Framför alltförekommit.utredningen osssom
redo-Etttill detta. är attfinns flera skälDetkommissionens rapporter.

historik be-fungerararbetenJuristkommissionensförgörelsen som en
också in-därmedutredningsåret ochförstaträffande det ensom

funnit attEtt ärgranskningsarbete. annat attvårttilltroduktion eget
kommissio-Parlamentariskaföljandeoch denJuristkommissionens -

förklaringsvärde äveniakttagelser haroch ettanalysernens -
naturligtdärförfinner det att taViperiod granskar.beträffande den

Våraavslutande delkapitletsredovisar iochi dessa arbetenavstamp
granskningarna.de tidigareslutsatser av
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l 1 Uppdraget.

1.1.1 Uppdraget och dess bakgrund

I motion till riksmötet 1992/93 1992/93:K508; jfr K809ävenen
yrkade Kent Carlsson m.fl. s riksdagen hos regeringen skulleatt
begära kommission tillsattes för granska utredningenatt atten av

påmordet statsminister Olof Palme. Motionen behandlades i konstitu-
tionsutskottet. Utskottet inhämtade frånyttrande Riksåklagaren.

års1992/93 riksmöte beslöt skjuta behandlingen motionen tillupp av
års1993/94 riksmöte.

Riksdagen beslutade den 24 november 1993 genomgångatt en av
brottsutredningen och genomgångdenna grundad redovisningen
skulle kommission bet.göras l993/94:KU10, rskr. 1993/94:17.av en
Riksdagen ansåg den misstro kunde finnas myndigheternasatt motsom
vilja så grundligt möjligt utreda alla omständigheteratt kringsom
mordet, kunde skadlig vårför vårtdemokrati och rättssamhälle.vara
Den informationöppna brottsutredningen kommissionsom som en ny
arbete borde kunna medborgarna i Sverige kunde undanröjage en
sådan misstro. Samtliga riksdagspartier stod bakom beslutet.

Det överläts till regeringen bakgrund utredningsläget,att, mot av
besluta vid vilken tidpunkt kommissionens påbörjas.arbete skulleom
Regeringen skulle vidare besluta kommissionens direktiv ochom
sammansättning.

Den 29 september 1994 behandlade regeringen frågan till-om
sättande kommission. I beslutet, innefattar kommissionensav en som
direktiv, anfördes:

Mordet statsminister Olof Palme för hela Sverige omskakandevar en
händelse. SverigesI moderna historia har inte förekommit någon liknade
situation.

långEn tid har förflutit sedan mordet och utredningsmaterialet oerhörtär
omfattande. Tidigare kommissioners granskning har endast omfattat
utredningsmaterialet för tiden fram till den 5 februari 1987.

Av yttrande den från27 maj 1993 Riksåklagaren till konstitutionsutskottet
framgår huvuddelen då pågåendedet utredningsarbetet beräknadesatt av

slutfört årsskiftetvid 1993/94 påtagligtinget kommit fram.vara nyttom
Riksåklagaren fann den bakgrunden skäl någonavvakta tid medmot att att
tillsätta kommission.en

Det naturligtvis vikt pågåendedenär brottsutredningen inteatt störsav av
kommissionens arbete. Brottsutredningen emellertid enligtär de förnu
utredningen ansvariga i sådant läge kommissionens arbete kanett att
påbörjas påverkardetta eller fortsattaden utredningen.utan att stör
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det vidare:regeringens beslut hetteI

igenomuppgiftkommission medbeslutar tillkallaRegeringen attatt en
genomgång redovisning.grundad Ioch dennabrottsutredningen göra en

värderingaringår bedömningar ochredovisningenarbetet med göraatt av
utredningsarbetet.

tidigaredetbakgrundredovisning skallKommissionens göras mot av
Kommissionensoch granskningen härav.brottsutredningsarbetet genom-

inte granskatsgång brottsutredningi första hand denskall avsomavse
februari 1987.efter den 4utredningsarbetettidigare kommissioner, dvs.

arbetsuppgifterna i beslutetBeträffande attangavs

utred-0 finns delar"undersöka detkommissionen skall avom
tillräckligt bearbetatinteningsmaterialet ärsom

den0 uppföljningomfattauppdrag skall"kommissionens aven
granskningsärskildaparlamentariska kommissionenstidigare av

eventuellapolismänsmisstankarbrottsutredningen vad gällde om
mordetmedverkan till

till uppdragetbehandla andrafrihetkommissionen har att
kommissionensaktualiseras underfrågor, kananslutande som

arbete

sådant uppdragetavseendebegränsningarbeslutet vissaI somanges
inte innefattar:

i syfteO operativ verksamhetsigkommissionen skall inte ägna att
gärningsmannenfinna

åklagarespåO gå överprövninginkommissionen skall inte aven
några ställningstagandenbeslut ellereller domstols göra somannars

på rättsliga instansernadeankommer

redovisningen arbetetOm sägs attav

så långt möjligt,0 arbete bör,kommissionensredovisningen somav
öppetske

delar brotts-0 redovisning beaktavid sinkommissionen skall att av
domstolsprövningåtal väckts ochtillutredningen lett attatt en

skett

i kommitté-skulle bestämmelsernaverksamhetkommissionensFör
inteinnefattarRegeringsbeslutettillämpliga delar.förordningen gälla i

tillgång tillsåvittkommissionen gällernågra försärskilda befogenheter
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material, inhämta information från myndigheterrätt eller enskildaatt
etc.

I beslutet relateras slutligen riksdagens bedömning kommis-att
sionens arbete skulle komma bli tidskrävande och kommissionenatt att

inför svårstod uppgift.en

beaktandeI föregåttvad tillsättandet kommissionenäven harav som av
vi tolkat de direktiv för vårt arbete följande sätt.gettssom

Den primära arbetsuppgiften gå brottsutredningen.igenomär att
vårtDenna del uppdrag utredande och särskilt sikteär dettarav om

sådantfinns inte tillräckligt bearbetat inom brottsutredningen.ärsom

genomgångMed denna brottsutredningen sammanhängerav upp-
draget det har uttryckts, göra genomgångdennaatt, som en grun-
dad redovisning. såVi tolkar detta vi har redovisa brotts-att att
utredningen. Att brottsutredningen inte bara skall genomgås ocksåutan

vårtredovisas innebär uppdrag inte begränsat till allmänäratt en
besiktning materialet och eller mindre kommenterandeav en mer av-

Ävensårapportering genomgångenskett. själva skall redovisas.attav

Kommissionen skall redovisa bedömningar och värderingar av
utredningsarbetet. alltsåUppdraget inte bara utredande och redo-är
visande värderande. föregåttI den diskussionäven uppdragetutan som
har det talats medb0rgarkommission. Med denom en samman-
sättning regeringen valt ocksåkommissionen vårhar vi uppfattatatt ge

så. alltsåroll Det medborgare, representerande olikaär erfaren-som
heter frånoch med kompetens områden,skilda vi har göraattsom
bedömningar och anlägga värderingar.

Uppdraget innefattar särskild granskning brottsutredningen vaden av
gäller misstankar polismäns eventuella medverkan till mordet.om

åsyftasHärmed polisspåret.det s.k. Det allmänt bekant och självklartär
brottsutredningen efter års utredande mycketänatt ärtrettonmer om-

Ävenfattande. uppgiften igenom hela brottsutredningen,är attom
måste detta i praktiken ske med skiftande grundlighet utifrån det
intresse olika fråndelar tilldrar sig granskningssynpunkt. Vi tolkarsom
det i direktiven polisspåret erinran pådetsägs attsom om som en om
denna punkt förekommit diskussion utredningsarbetet och det ärattom

vikt den delen granskningsarbetet prioriteras. Så har ocksåattav av
vårtskett i arbete och vi redovisar denna del granskningen särskilt.av
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uppdragetandra tillbehandlafrihetkommissionenDirektiven attger
arbets-arbetet. Denunderaktualiserasfrågor, kananslutande som

Vilka andraomfattande.-4utläsas luppgift kan ärovanursom
behandlingmöjlighet tillfrågor, direktivenuppkommande av,gersom

Viinventera.några särskiltskälbakgrunden intehar vi den attsettmot
frågeställningarmån behandlatvår i vissgranskningemellertid ihar

brottsutredningen, hängertillmening inte höri formell mensom
s.k.delar denoch vissaHarvard-ärendetmed denna, t.ex. avsamman

Carlsson-affären.Ebbe
intebrottsutredningdenförsta handUppdraget somavser

granskningsupp-innebärkommissioner. Dettidigaregranskats attav
framåt. Av1987 ochfebruarifrån den 5gäller tidendraget primärt
året.första Detvår detgranskning beröra ärmåste dockflera skäl även

utredningsarbeteföljande tidensdenmöjligt granska attinte utanatt
redovisningdessförinnan. Enförekomväl insatt i vad avsomvara

förförsta tidendenmåste inkluderabrottsutredningen attsättsamma
delvis heltochfalla tillbakadockVi kommerbli helt begriplig. att

framför alltbedömningaroch depå utredningförlita den somoss
framgår redovisningeniskälJuristkommissionen gjorde. Av avsom

vårt emellertiduppdragförutsättergranskningJuristkommissionens att
förutfördesgranskningartillförhåller självständigtrelativtvi somoss

direktivenivadbakgrundår sägstio sedan. Motän somavmer
någonJuristkommissionen ellerpåpekas varkenförtjänar det vidare att

åretförsta detdetbrottsutredningen undergranskat självaharannan
därefterbeträffande denhar uppdragvi uttryckligen göraattsätt som

perioden s.k.bedömning detkan tilläggasföljande Det att aven
årets händelserförstadetpolisspåret blir meningslösjfr 4 ovan om

våra deldirektiv i dennasammanfattningsvisViundantas. har sett som
vårt mandat.begränsningformellriktmärke, inteett avsom enmen
verksamhetåt operativ ärkommissionen skall siginteAtt ägna en

vårt arbetegrundläggande förheltdetVi harsjälvklarhet. ansett vara
hålla godpolisiära arbetetdetdra klar samt attgräns gentemotatt en

så långt möjligtvivarittill detta harskältill denna Ettdistans gräns. att
pågår. Ettutredningsarbete ärdetundvika annat attvelat störaatt som

får sammanblandasdärför intepolisiär ochvår uppgift inte är artav
medsig tillför. Personer väntmed det polisen upp-osssomansvarar

vihar hän-mordutredningenförintressebedömtgifter de vara avsom

I tillgång tillhaftdenuttalar i sinkommissionenParlamentariska rapport att
SOUi urval studeratsdettafrån förundesökningen ochallt material att

vibrottsutredningen hargällerPå "När detställe1988:18 52. sägs:annats.
inställningpolisen. Dennaspår och uppslagolikainte deprövat utretts avsom

avslutad. 31.inte a.a.s.förundersökningentill del ärberor attstor
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visat till vårPU. När granskning allmänt plan lett tillett mer oss
bedömningen spaningsarbetet hade påbort bedrivas elleratt sättannat

något uppslag otillräckligt bearbetat vårhar vi detatt settsynes som
uppgift redovisa våradetta bland fårslutsatser; det ligga iatt anses
uppdragets syftet inte kommission förevarandeärnatur att att en av
slag för brottsutredama fortlöpande påpekandenskall sådantgöra om

finns i brottsutredamas såmaterial. I fall glider granskningegetsom
och brottsutredning ihop. Granskarens och den granskades dåroller kan
inte hållas åtskilda,längre något vi funnithar angeläget göra.attsom
Kommissionen har dock vid framför tvåallt tillfällen -i slutet 1996av
och i början 1999 underställt PU resultatet kommissionensav av-
genomgångar utredningsmaterial, vilket det kommit tillsättetav

kännedom.PU:s
kommissionenAtt inte skall åklagares eller domstolsöverpröva

beslut eller några ställningstagandengöra ankommer deannars som
rättsliga instansema likaledes självklarhet såär till vida atten
kommissionen saknar befogenhet fattaderubba beslut eller medatt
rättslig verkan fatta beslut åsyftadedet slaget. Däremot har viegna av
inte såtolkat direktiven inga fårrättsliga beslut bedömas eller värde-att

Beslut under utredningen, tvångsmedels-avseendet.ex.ras av oss.
användning husrannsakan, hämtande till förhör, beslag, telefon-

måsteavlyssning åtminstoneetc indirekt kunna värderas uppgiftennär
Ävenbedöma och värdera brottsutredningen.är den resnings-att

ansökan Riksåklagaren vår1997, pågick,medan granskning ingavsom
till måsteHögsta domstolen kunna föremål åtminstonetill förgöras
kommentarer. Vore redovisandet värderingar i det hänseendetav
uteslutet skulle det innebära konstaterande beslut följtävenatt ett att ett
lag och praxis dvs. positiv värdering uteslutet. Försiktigheten vore- -

dock påkalladsjälvfalletär det gäller ställningstaganden frågorinär
föremålvarit för rättslig prövning. En särställning i det hänseendetsom

intar de domar meddelats i ärendet.som
Beträffande redovisningen vårt framgårarbete så långtdenattav

möjligt Utgångspunktenskall ske medöppet. andra ord brotts-är att
utredningen skall redovisas offentligt. Förslag tillsättandetom av en
kommission framgåttväcktes gångenförsta årsvid 1992/93som ovan
riksmöte, Av hänsyn till brottsutredningen frågansköts Riksdagenupp.
fattade beslut vid följande riksmöte, i november 1993. Regeringen
verkställde beslutet åreti september därefter. I regeringens beslut

brottsutredningen enligt de för utredningen ansvarigaattangavs nu var
i sådant läge kommissionen kunde tillsättas. Härur har vi hämtatett att
vägledning för vad har bedömts kunna offentliggöras; regerings-som
beslutet kommissionens fårtillsättande den angivna bak-motom

förstås sågrunden ansågsredovisning kunna ske föratt utanen men
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förhållit framgårpersonuppgifterbrottsutredningen. Hur vi tilloss
nedan under rubriken granskningsmaterialet.Personuppgifter i

Granskningsarbetets uppläggning1.1.2

föremålGranskningens

Vårt framgåruppdrag och hur vi har detta under Betänkandetssett
föregående Föremålet vårinnehåll för granskningoch i avsnitt. ärovan

alltså i statsminister Olofbrottsutredningen anledning mordetav
bestårPalme. första skriftliga doku-Brottsutredningen i hand denav

mentation myndigheternas Doku-de brottsutredande arbete alstrat.som
mentationen finns i allt väsentligt hos den utredande polismyndigheten.

finns handlingar förundersökningsledaren, dvs.Därutöver del hosen
Riksåklagaren. samlade skriftliga material det huvudsakligaDetta utgör
föremålet vårför granskning.

Utöver detta skriftliga material finns muntlig information brotts-om
genomgångutredningen. Om med och bedömning brotts-man av

genomgång faktisktutredningen och värdering vadmenar en av som
åklagarehar gjorts polis och dvs. inte det skriftligt dokumen-baraav -

terade resultatet arbete dessa muntliga källor betydelse.deras ärav av-
bestårTeoretiskt källorna alla varit inblandade isett av personer som

för-utredningsarbetet. fullständig inventering dessa källorEn voreav
stås inte genomförbar meningsfull, flera praktiken be-eller skäl. Iav

granskningsföremålef här till de haft ledandegränsas personer som
månbefattningar inom utredningen och, i tillgänglighetav m.m.,

sigutredningsmän kan lämna upplysningar i tilldrarämnensom som
särskilt intresse.

genomgångenVi har bl.a. denna bakgrund det skriftligasettmot av
vårförundersökningmaterialet vihuvuduppgift. Därutöver harsom

utfrågningarföredragningar, ytterligareoch samtal inhämtatgenom
upplysningar.

Granskningens former

skriftliga materialetDet

Enligt 6 § kommittéförordningen 1976:119, enligt direktiven ärsom
påtillämplig Granskningskommissionens verksamhet, föreligger en

skyldighet för statliga myndigheter lämna upplysningar till omatt oss
Rättegångshandlingarnamuntliga upplysningar, under rubrik.nästase

från åtaletdet väckta liksom den kringutredning vi funnit be-vara av
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vårt således vårttydelse för arbete har vi infordrat och granskat
sådanBeträffande förundersökningsmaterialet i övrigtkansli. har en

arbetsform inte kunnat tillämpas, i och för sig hade varitdettaäven om
åtskilligtönskvärt, praktiskt tidsbesparande. Skälen till detoch attmer

inte varit möjligt följande.är
Från förundersökningsledningens och spaningsledningens sida har

gjort den bedömningen allt utredningsmaterial förvarasattman som
förhos polisen dvs hela materialet, med undantag handlingarnästan

måletingivits Christer ii P handlingar ochutgörmotsom sammaen
icke förundersökning. materialetavslutade I lagens mening därmedär
inte betrakta s.k. handlingar. betyder det inteallmänna Detatt attsom
omfattas allmänhetens till insyn. gällerDettarätt oavsettav om

någonmaterialet skyddas sekretessregel eller inte och följaktligenav
någon sekretessprövning behöver vid begärangörasutan att en om

utlärrmande.
förundersökningsmaterialetSkulle helt eller i delar överlämnas till

kommission för granskning, det betrakta expedieratatten vore som
från polisen kommissionen, blioch inkommet till dvs. det skulle att

någonbedöma handling. begäran utlämnande delallmän Ensom om av
Ävendå få sådanmaterialet sekretesslagen.skulle prövas motav om en

prövning i de flesta fall ledde till handlingen bedömdesatt som
hemlig sådan förundersökningsmaterialetsskulle förändringen av

Frånenligt bedömning medföra olägenheter. förundersök-PU:sstatus
slår rådandeningsledningens polisens läge,och sida vaktman om som

alltså någrainnebär inte behöver sekretessprövningarPU göraatt som
tillkan överklagas domstol.

samband tillkallades upprättadesI med kommissionenatt en pro-
fråganmemoria inom Justitiedepartementet där hur kommissionenom

få tillgångskulle till förundersökningsmaterialet analyserades.kunna
Promemorian utmynnade i rekommendationen kommissionen skulleatt

del utredningsmaterialet hos polisen.ta av
den angivna bakgrunden Granskningskommissionen efterMot har

den 30 augusti 1996 överenskommit med formernaPUomstarten om
Överenskommelsenför materialets granskning. innebar kommis-att

önskemålsionen accepterade materialet inte skall lämnaPU:s att
polisen. förfogande förPolisen har ställt tjänsterum till kommissionen,

få tillgångdärigenom kunnat till utredningsmaterialet. Kornmis-som
fåttsionen utförlig information materialet dispo-har huräven ärom

erhållitoch hjälp med sökningar skilda slag. Kommis-nerat etc av
tillgångsionen har ledamöterna haft tillbehovnär av gemensam

2 frånGranskningskommissionen gäller efter särskilt förordnandeFör rege-
ringen iden sekretess regleras sekretesslagen 11 kap. 5som
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hålla lokaler.utredningsmaterial kunnat sammanträden i PU:s Bortsett
från tillgångfriare till materialet hade medfört för kommissio-att en en

praktisk och snabbare granskning har den tillämpade ord-nen mer
inte medfört olägenheter.ningen större

haft motsvarandesagda gäller i första hand polisen, vi harDet men
tillgång Riksåklaga-förvarastill det begränsade material hossom- -
ren.

Övrigt bedömt sig ha behovskriftligt material kommissionensom
kommissionens kansli granskats där. harhar infordrats till och Detav

några således tillgånghinder. Vi haft till Jurist-inte egentliga harmött
Parlamentariska kommissionens grundmaterial,kommissionens och

måltill i flertal och ärenden har beröring medliksom aktema ett som
brottsutredningen. material har granskats hos UD.UD:s

kapitelBeträffande granskning material hos säkerhetspolisen,av se
Anmärkningar kommissionens möjlighet granska säkerhets-attom

polisens material.

Inhämtande muntlig informationav

frånKommissionen ingen särskild befogenhet inhämta uppgifterhar att
sigenskilda privatpersoner eller befattningshavare genom upp-vare- -

Någonpå motsvarighet till detagande deras eller sätt.annatutsagorav
rättegångs-myndigheter enligtbefogenheter brottsutredande harsom

finns för utredningar det slag kommissionen har haft ibalken inte av
nyssnämnda 6 §uppdrag genomföra. föreligger enligt denDäremotatt

myndigheter lämnakommittéförordningen skyldighet för statliga atten
Ävenkommitté begär det.upplysningar och yttranden när en omavge

fårdetta formellt endast gäller själva myndigheten regleringen anses
omfatta enskilda befattningshavare.även

för tjänstemän vidEnskilda har vad gällerutöverpersoner som-
tillhandagåskyldighet granskningskomrnis-myndigheter ingen att en-

ifrågasättassion. bakgrunden vilken grundDet kan denmot en
siggranskningskommission huvud skulle kunna närmaöver taget

förhållandenenskilda för inhämta upplysningar. Om det gälleratt vars
måstepå något för-granskande kan menligt för den enskildesätt vara

Änrättssäkerhetsskäl. för-siktighet rimligen iakttas, bl.a. störreav
sådantsiktighet iakttas beträffande har ellertorde böra utrettssom av

rättsvårdande for-skulle myndigheter; dekunna komma utredasatt av
åsidosättasfårfinns anvisade för verksamhet det slaget intemer som av

Ävenvia granskningskommission. mellan myndighets-gränsenen
måstegranskning och operativ verksamhet beaktas, särskilt i gransk-en

ning förevarande.densom
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Det sagda innebär kommissionens möjlighet inhämtaatt att upp-
lysningar muntligen har varit begränsad till myndigheter och myndig-

fårhetsanställda, skyldiga medverka.attsom anses
Privatpersoner bör, med tanke de överväganden redo-som nyss

tillfrågasvisats, i princip inte kommissionens initiativ om upp-
Frånvaronlysningar i granskningsarbetet. regelverk iettav som anger

tillfrågadevilka former detta skulle ske, vilken formell ställning den
skulle inta och vilka hans eller hennes rättigheter förhindrar detta.vore

föreligger frånDäremot inget hinder informationmot ta emotatt per-
initiativ önskar lämna uppgifter. detta börI ävenegetsoner som

kunna kommissionen erbjuderatt attrymmas personer, som genom
pådelta i den debattenallmänna eller i egenskapsättannat av-

forskare, författare eller journalister förvisat intresse gransk-t.ex. -
då fråganingsämnet, utveckla sina synpunkter Det äratt attm.m. om

någonstillgodogöra sig kunskap, reflektioner eller liknande, inte,men
föremål någotvilket bör ske, den enskilde till för kangöraatt som

uppfattas utredningsåtgärd.som en
Som exempel konsekvenser de överväganden vi gjort iett av

dessa hänseenden kan Granskningskommissionen signämnas att sett
förhindrad frånsöka inhämta upplysningar utredningsarbetetatt om

Änmålsägande och vittnen. mindre skulle de naturligtvis kunna
tillfrågas sådant hör till själva brottsutredningen. teorinI skulleom som

tillfrågasde kanske kunna det förstnämnda, tordedetom men vara
svårt dra klar mellan det och det andra. Viktengränsatt atten ena av
hålla klar distans till det operativa utredningsarbetet har lett tillen oss

frånavståslutsatsen vi bör använda denna källor. viAttatt att typ av
också fråndärmed avskurit information hade kunnatoss som vara

vårtrelevant tydligt, det konsekvens hur uppdragär är utmen en av ser
hur fungerar.och rättsväsendet

tillhandagåMyndigheters och tjänstemäns skyldighet att en
ocksåkommission innefattar naturligen skyldighet dettagöraatten

korrekt alltsåde uppgifter lämnas skall sannings-sätt;ett som vara
Frånvaronenliga fullständiga.och fast regelverk leder dock tillettav

tvekan vad kan krävas den enskilde tjänstemännen. Infor-om som av
någonmation till kommissionen lämnas inte ellerunder ed mot-annan

tillfrågadessvarande försäkran. saknas rättsställning.Det regler denom
I princip jämställs den enbart har enkla faktauppgifterlämnaattsom

åtgärdermed den vidtagit lämplighet kommissionen granskar,som vars
följandeden i skede kan komma inta positiontrots att ett attsenare en

liknande presumtivt brottsmisstänkt. Med tanke detta medfören
frånvaron tillfrågadesregler tillgodoser den rättssäkerhet, deattav som
krav kan ställas vederbörande skall tala sanning och lämnaattsom

påverkarfullständiga uppgifter Detta i sin formerna ochtunnas ut. tur
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de allmänna förutsättningarna för det muntliga informationsinhämtande
kan ägasom rum.

Några förhör frågakan det inte bli Det innebär attom. upp-
giftslämnama inte under den rättsligt innebär,sätts ettpress som ansvar

också de inte uppstårunder motsvarande densättsattmen en press som
då sanningsenligheten i lämnade ifrågasättsuppgifter uttryckligen

kritiska motfrågor, korsförhör etc.genom
Bl.a. denna bakgrund det naturligt granskning detärmot att en av

slag vi haft i uppdrag utföra sin utgångspunkt i skriftlig doku-att tar
mentation.

Vad innebär jämförande upplysningsagts attsom ovan som en- -
kommission denna överhuvudtaget inte jämföraskan med t.ex.en som

den amerikanska någonWarrenkommissionen, tillsattes barasom
vecka efter mordet President John Kennedy.F. Den kommissionen

förutomhade ojämförligt alla domstols befogen-större resurser en- -
heter och dess uppgift utreda och klarlägga själva händelse-attvar
förloppet. Bakgrunden bl.a. den mördaren själv hadeatt antagnevar
dödats och det därmed inte någonskulle komma bli rättsligatt att ut-
redning och prövning presidentmordet. Kommissionens uppgiftav var
därmed bl.a. sakförhållandenutreda normalt skulle haatt utrettssom

rättegångled i mördaren.ett motsom en

Arbetsmaterial framtagits den tidigaresom av
Palmekommissionen

materialDet framtogs den tidigare Palmekommissionen, dvs.som av
innan Granskningskommissionens arbete sin början den 30 augustitog
1996, har funnits tillgängligt för liksom det material detoss, som
tidigare sekretariatet efterlämnat. sekretariatet framställde pro-
memorior, företrädesvis i formen utkast till betänkandetext. Dettaav
material har i princip inte vårti arbete, dels därför det haftanvänts att

inriktning frånavviker den vi valt granskningen, dels där-atten som ge
för det sikte formulera med ställningstagandenatt tog att texter som
kommissionen dåvarandei dess sammansättning förväntades inta.
Sekretariatet hade emellertid framställt del renodlade redo-även en mer
visningar vissa delar brottsutredningen, antalövert.ex. ett stortav av
s.k. polisärenden. Faktasammanställningar det slaget har Gransk-av
ningskommissionen kunnat på.använda och bygga vidare
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antal relativtvidarePalmekommissionen hölltidigareDen ett
skriftligen harutfrågningar, Dessadokumenteradesutförliga som

för redovisningtill grundGranskningskommissionen och lagtanvänt
Granskningskommissionens ledamöterbedömningar; flertaletoch av

utfrågningar. Palmekommissionensockså tidigarei dessa Dendeltog
från fyrtiotalminnesanteckningarvidaresekretariatet efterlämnade ett

fört med olikaordförande och sekretariatetsamtal dess personer.som
minnesanteckningarnavid samtalen harden inteFör närvarat ettsom

dettillgodogöravi har därför inte kunnatbegränsat värde och oss
genomgåttsAnteckningarna har dockned i denna del.arbete lagtssom

vår redovisning, varvid hän-ifaktauppgifter haroch vissa använts en
minnesanteckningenf‘till den aktuellavisning gjorts

Medverkan experterav

från fastabörjan antalPalmekommissionen knötstidigareTill den ett
1996.hösten Expert-entledigades införDessa omstartenexperter.

redovisning.skriftligmed undantag ingenuppdragen avsatte ett
Åke Jonssonpolisöverintendenten BengtUndantaget gäller som

Palmekommissionen redovisadevåren 1996 inför den tidigare en
Åke Jonssonangående krirninalpolisens arbete. Bengtpromemoria

harGranskningkommissionen. Haniförordnades nytt expertsom
gått granskat olika delarräkning igenom ochför kommissionens ut-av

Åke sitt arbeteföredrog resultatetredningsmaterialet. JonssonBengt av
det arbete hanapril 1997. DelarGranskningskommissionen iför av

kapitelutförde redovisas i
för-Skogwikoch ChristerRevisionsdirektörema SandbergBo

april 1996Palmekommissionen ii den tidigareordnades expertersom
Granskningskommissionen. Deioch de kvarstod ävenexpertersom

den 12 decemberoch överlämnadelöpande sitt uppdragredovisade
ChristerSandberg ochrubrik. Bo1996 se under nästarapporten

vissa delar.särskilda uppdrag idärefter anlitats förSkogwik har även
från företrädareinhämtat synpunkterGranskningskommissionen har

framförharvid Robert Ressler. Detoch f.d. utredare FBI,för FBI en
hänvisas till arbetenkapitel GMPGMP-arbetet, Iallt gällt det s.k. se

bedrivitClarke,professorn W.amerikanske Jamesden somav

3 utfrågats.demUtfrågningarna utskrifter, godkäntsföreligger i av somsom
då tidigareåsyftas vi betänkandet citerar "Densådana utskrifter iDet är som

utfrågning med ...Palmekommissionens
4 angivandeciteras mednumrerade. DeMinnesanteckningarna de flesta är- -

PK-minnesanteckning samt nummer.av
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på ochforskning kring mord och mordförsök amerikanska statsmän
åberopatsEftersom därpolitiker. Clarkes arbeten och de slutsatser som

påverkat kommissionendras ha del i GMP harresonemangsynes en
låtit Clarke del delar GMP och lämna synpunkteräven ta av av
arbetet. Företrädare för kommissionen har därvid sammanträffat med
Clarke. del granskningsarbetet genomfördes i USA underDenna av
hösten 1998.

revisionell granskning brottsutredningenEn av

Våren Palmekommissionen1996 beslöt den tidigare att genom
Riksrevisionsverket revisionsdirektörema SandbergRRV anlita Bo
och Christer Skogwik fortsättningsvis kallade RRV-expertersom
expertema.5 fick i självständigt särskildDe uppdrag göraatt en
granskning brottsutredningen med revisionell metod. Degängseav

fritt,skulle, under iakttagande sin utredningsmetodik, arbeta haav egen
tillgång intervjuertill utredningsmaterialet och möjlighet göraatt

tillgång materialkommissionen ha till detävensätt samtsamma som
framtagitsdittills hade den kommissionens sekretariat.som av

med uppdraget, bekräftades Gransknings-Tanken som av
få ståndkommissionen, dels till allmän granskning mord-attvar en av

utifrånutredningen synvinkel den juridiska, för därmedän atten annan
utföra särskildbredda kommissionens bedömningsunderlag, dels att en

kvalitetssäkring material i vissa delar.PU:sav
Rapporteringen uppdraget skedde dels fortlöpande vidav samman-

form skriftligträden med Granskningskomrnissionen, dels i av en
"Palmeutredningen revisionell bedömning, i decemberrapport, en-

1996. dessförinnan, i de delar den refererade utred-Rapporten hade
ningsmaterialet och analyserade detta, underställts PU för granskning.

två 1996, förundersökningsled-Vid sammanträden i november med
spaningsledningen, diskuterades versionningen respektive denna av

såvälunder medverkan komrnis-RRV-experternarapporten, av som
sionen.

fortlöpandeKommissionen har, förutom utbyte under detett sam-
utgångspunktmaterialetarbetet med RRV-expertema, använt som en

för granskningsarbete kommissionen i sin sammansättningdet som nya

5 från april 1996,förordnades i kommissionen den 4De experter mensom
påbörjade månadinte sitt arbete förrän ungefär faktureradeRRVen senare.

utlåning frångäller för personalkostnaden i enlighet med de regler som av
alltsåtjänstgjorde i kommissionen RRV:s uppdrag.RRV. De expertersom

inte betrakta avgivenDen de kom RRV,ärrapport att attsom avge som av som
innehållet, kommissionen.inte tagit ställning till utarbetad inomutan som
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inledde 1996; fungerade sammanfattande introduk-hösten den som en
tion till uppgiften.ärendet ochav

och undersökningsmodell valdeDen RRV-expertemaansats som
framgårför sin granskning följande utdrag rapporten.av ur

överblick, vilket problemen iFör kunna skapa klarhet och äratt ett av
anslutning till Palmeutredningen, behöver vi undersökningsmodell fören

vårt vårstrukturera datainsamling analys. modelltänkande, och En äratt en
utifrånförenkling verkligheten uppbyggd antal de egenskaperett av somav

såhar betydelse för kostnadseffektivt möjligt avbildastörst att som
verkligheten.

genomgångEfter inledande och bedömning har vi funnit heltatten en
påavgörande dimension den första dimensionen i utredningen mordetom

fråganOlof Palme före kl 20.35, dvs.gärningsmannen kundeär vetaom
före det makarna Palme lämnat bostaden till bion han skulleväg attatt

attentatsförsök just den kvällen. fall benämns Planerat. DetDettagöra ett
någonförutsätter i praktiken form övervakning skett Olofatt av av

telefonavlyssning fysisk övervakningPalme s.k. buggning, eller avgenom
bostaden. andra fallet benämns Oplanerat. innebär gärnings-Det Det att

får Olof eller efter bion.slump Palme under vägen,mannen av en syn

andra centrala dimensionen huruvida det ellerDen gärningsmanär var en
inblandade. Med inblandning vi gärnings-flera gärningsmän avser om

någon ytterligare i planering eller genomförandehade deltogmannen som
inblandningVi har däremot inte inkluderat eventuell iattentatet.av

dådet."överskylning" typfallet flera gärningsmän har vi lagt in--- Iav
får dådet,det fall där mördaren ersättning för dvs. s.k. hit Detäven är man.

innebär dock ingen kvalitativ värdering vederbörandes väntade ellerav
dådetfaktiska "professionalism" i utförandet av

fyrfaltstablå fyra huvudscenarier enligtDärmed skapas med kvadranteren
nedan.

gärningsmänEn gärningsman Flera

Kvadrant Kvandrant 2Planerat 1
EGM/P FGM/P

KvadrantOplanerat Kvadrant 3 4
EGM/OP FGM/OP

påuppdelning mycket enkel, vilket ofta kriterietDenna ärär som synes en
på förklarings-bra modell. Ju enklare modell givet kravet visstär etten

värde, desto bättre den.är
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således påmodell sikte brottet och gärningsmannen;Denna tar en
viktig fram fördel i arbete underlagRRV-expertemas att ta ettvar en
analys utredningsläget och vad känt mordet. Det är ettsomav var om
naturligt "kvalitetssäkring" polisiärai det arbetet.moment aven

måndärför i betydande inriktad beskrivningar ochRapporten är
analyser själva händelseförloppet. har varit värde förDetta stortav av

måstekommissionen. skall bedöma mordutredningen skaffaDen som
Vårsig bild det hänt. möjlighet det hargöraatten egen av som

ökat det underlag tagit fram. DetRRV-expertemaavsevärt genom som
emellertid inte kommissionens uppgift självständigt uttalaär att en

uppfattning vad skett. Och eftersom kommissionen inte redo-om som
något finnsvisar ställningstagande avseende händelseförloppet,eget

återgedet heller inte skäl i betänkandet de delar RRV-experter-att av
sikte detta. De fall där vi uttryckligen citerarrapport tarnas som

då sådantmening kommis-RRV-expertema uttalatärrapporten en om
sionen skall övrigtbedöma. I har arbets-använtsrapporten ettsom

vår vårmaterial, inriktningenlegat till grund granskning.som av

Personuppgifter i granskningsmaterialet

Vårt innehåller många åtskilligamaterial personuppgifter. fallI kan det
anföras skäl för avidentiñera anonyrnisera individer. mindreIatt ett
material skulle vid redovisning det slag vi har i uppdrag attman en av

döpa förekommande till C ochA, B,göra överväga att etc.personer
åstadkommadärigenom anonymisering ikunna det störreutan atten

mån påverkar redovisningens begriplighet. förDet inte möjligtär oss.
omgångEn alfabetet skulle inte räcka till och redovisningen skulleav

svårtillgänglig.därför bli alltför
fråga från utgångs-Vi har denna bl.a. följande allmännanärmat oss

punkter.

0 vårtDet övergripande syftet med uppdrag är att genom en
redovisning brottsutredningen möjlig-allmänhetenöppen av ge

het ställning till vad förevarit.att ta som

0 En del det centrala utredningsmaterialet har blivitstor av
offentligt rättegångarde förekommit mordet.genom som om

personuppgifter, i finnsDet gäller hög grad tillgäng-även som
liga förundersökningsprotokollet.i det offentliga

0 åberopatsEn del utredningsmaterialet har inför dom-annan av
Riksåklagarensstol enligt framställning till Högsta domstolen

1997. materialet har därvid bedömts kunna offentliggörasDet
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rättegång. förekommande uppgifter blivitvid harDären ny
tillgängliga för den i resningsärendet berörde.

O återgereferatDet i tryckta rättssakergängse sättet att av
använda förnamn och första bokstaven iär attpersonnamn

efternamnet.

O Om syftet med uppdraget inte skall förfelas kan inte framställ-
svårläst.ningen alltförgöras

O Vår redovisning, syftar till offentlighet, kan inte helt styrassom
farhågor mindre ansvarsfullt utnyttjandeeventuella ettav om

materialet.av

O måste offentlighet,Integritetsintresset ställas intressetmot av
vårti fall huvudskälet tilldetta mycket ochär stortsom upp-

drag.

Utifrån utgångspunkterdessa har vi följt följande huvudprinciper för
vår påredovisning. Förekommande i huvudsak det sättpersoner anges

i rättsfallsreferat, dvs. med förnamn och första bok-är gängsesom
efternamnet förnamn det första;i vid flera endaststaven anges om

efternamn första i Uppgifterendast förekommer bostaven detta.anges
återges återhåll-tydligt för enskild medkan nedsättandesom ses som

dåsamhet, i de fall de kan ha relevans för den sakliga bedöm-även
ningen det redovisas.av som

dåUppgiftslämnare i fall tipshelt anonyrniserade de de lämnatär
skulle inblandade i mordet, med undantagkunnaom personer som vara

övrigaför de uppgiftslämnare framträtt offentligt, vilka, liksomsom
utpekatsuppgiftslämnare, behandlas enligt huvudregeln. Personer som

från utgångspunkteneller de skulle kunna ha med mordetutretts att att
såskilda oftast de be-ytterligare anonyrniseradegöra är sätt, att

Därvid bokstav i olika kapitelmed bokstav. kannämns en samma avse
framgåolika vilket emellertid torde sammanhanget.personer, av

beträffande polismänAnonymisering slag har gjortsav samma som
polisspåret. anonymise-förekommer i diskussionen kring det s.k. Som

ofta för förekommerrande beteckning används NN, baraperson somen
i betänkandet. Vissa i utredningsmaterialet utpekadeställeett

dåbenämnda enligt huvudregeln. gäller utredningenDetärpersoner
bestått något dåkontroll och i enstaka fall i övrigt ytterligaremest av

framståttanonymisering förfelad.som
alltså för iResningsmaterialet, tillgängligt denär samman-som

från utgångspunktenhanget berörde, har behandlats det varitatt avsett
redovisadeoffentliggöras och förekommande personuppgifter äratt
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förnamn eftemamnets förstaenligt huvudregeln, dvs. och bokstav an-
återges återhållsamhetsamtidigt nedsättande uppgiftervänds medsom

då frånde relevanta utredningssynpunkt.även är
Befattningshavare i namngivna fullt de har chefs-ärstaten ut om

befattningar. Utredande polismän har vid redovisningen utred-av
Åtgärderningsarbetet inte namngivits; de inte chefspersoner.är som

vidtagits utredningsmän inom redovisas i stället medPUav
beskrivningar PU höll förhör med eller PU upprättadetypenav

några undantagsfallpromemoria .... I har vi bedömt det vara aven
identifiera befattningshavarebetydelse för sammanhanget andraatt en-

huvudprincipen förnamn första bokstaven i efternamnet.ligt med och
förekommande anonymiserad.En utredningsman är

någonVissa vilkas publicering inte kan medföraantaspersonnarrin
anonymiserade; gäller beträffande del avlidnaskada inte detär t.ex. en

på bosatta kan tillhöraeller avlägsen Personer sägasort personer. som
samtidshistorien anonymiseras i allmänhet inte heller i betänkandet,
såvida inte vederbörande uppgiftslämnare tagit kontakt med PUsom

någoteller utpekats misstänkt i hänseende.som
genomgåendepersonuppgifter gäller redovisningen andraFör att av

identifierande omständigheter redigerats i olika hänseenden, t.ex. av-
seende bostadsort och anhöriga.namn

från utgångspunkterAnonyrnisering angivna har till viss del även
inte i det hänseendet alltidskett i citerad därmed utgörtext, som en

återgivningexakt under Betänkandets innehåll.se ovan

vårtKällkontroll kvalitetssäkring materialoch av

frånmaterialet själva brotts-Kommissionens granskningegen av
i huvudsak underutredningen har genomförts i Palmegruppens lokaler,

dåuppehåll månadertiden för cirka resnings-1997-1998, med sex
varitansökan Christer under behandling. Det skulle ha önsk-Pmot var

vårtredovisas i betänkandedet material slutligenvärt att som
frågabrottsutredningen. Om varitkällkontrollerades själva detmot om

sådanforskningsprojekt kontroll ha gjorts. praktisktskulle Denett en
vårentillgångbegränsade till materialet vi haft, inte minst undersom

våradå1999 lokaler varit under ombyggnad, ochPalmegruppens egna
i relation till den ytterligare tidsutdräkt detbegränsade ställdaresurser

sådangenomföra sistaskulle ha medfört, har dock lett till inteattoss en
avstämning.

underlåta också medvi kunna detta harAtt göraatt attansett oss
"påvårt Palmeutredningen. igrundmaterial remiss till Försänts att

genomgångarnågon mån våra Palme-kvalitetssäkra dokumenterade av
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utredningens material, 1999 förundersöknings-lät vi i början av
ledningen och spaningsledningen del dessa, huvudsakligen i icketa av
anonyrniserat skick och med källhänvisningar till de utredningsuppslag

alltsåinformationendär hämtats. Det remitterade materialet omfattade
sådant vi tidigareutläst utredningshandlingar, inklusivesom av en
version det här kapitel 2redovisas i under rubriken Utred-av som

frånmaterial kommissionens efterforskning ochningsläget; be-egen
dömningar ingick inte. förundersökningsledningen ellerVarken
Palmegruppen hade naturligtvis möjlighet kontrollera materialet iatt

mångadetalj, det har lästs i utredningen insattamen av personer.
också låtitspaningsledningen har utredningsmän arbetat medsom

förekommande avsnitt läsa just dessa. Kommissionen har sedan vid
förundersökningsledningensammanträden med respektive spanings-

ledningen inhämtat föranlettde synpunkter läsningen och korrigerat
materialet därefter. därförDet bör i allt väsentligt korrekt. För detvara

förhållandesistnämnda talar faktum materialet i till sindetäven att
få påpekanden.omfattning föranledde korrigerandeganska

påpekande beträffandeEtt kommissionens uppdrag

framgåttKommissionen skall sittenligt uppdrag intesom vara
utgå frånoperativt verksam. Kommissionen skall brottsutredningenden

finns, med dess eventuella brister och förtjänster. aldrigDet ärsom
uppgiftkommissionens söka fylla eventuella luckor i utrednings-att ut

underlaget efterforskningar utanför utredningen och utred-genom egna
Åningsmaterialet.

Som konsekvens detta finns det för kom-ett utrymme atten av
missionens bedömningar i vidare perspektiv inte riktiga, be-ärett t.ex.
träffande huruvida visst utredningsuppslag sig fardigutrett ellerett ter
inte. Kommissionens bedömning sker det underlag utredamasom
tagit fram, jämfört med vad i övrigt enskilt fall kankänt. Iär ettsom

fråndet inte uteslutas operativ efterforskning kommissionens sida,att
eventuella ytterligare uppgiftslämnare, skulle ha lett tillt.ex. av en

påbedömning före-den redovisats grundval detänannan som av
liggande utredningsmaterialet.
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Översikt tidigare granskningar1.2 över

Justitiekanslerns granskning den första delen utredningenav av av
misstankarna Viktor Gmot

Justitiekanslern i beslut den 4 december 1986 ställning tillJK tog ett
"Klagomål påutredningen rörande misstänkts delaktighet i mordetmot

frågastatsministern Olof Palme; bl förundersöknings ledning ocha om
utförande 1986,vittneskonfrontationer", intaget i JK-beslut 144.av s.
Granskningen föranledd advokaten Gunnar Falk,att som varvar av
offentlig försvarare för G, i skrivelse till framförtViktor JKen
klagomål på handläggningen polisutredningen Viktor G.motav

Viktor G tidigt utredningenblev misstänkt stadium omett av
anhållenutredningen Viktor G, kapitel tid och5. Hanmot sattse en

återkalladesbegärdes häktad. Häktningsframställningen emeller-även
dåvarande chefsåldagarentid förundersökningsledaren, K.G.av

Svensson, sedan denne sig ha kunnat konstatera bevisningenattansett
Viktor G hade manipulerats. Förundersökningen Viktor Gmot mot

fortsatte dock tid, bl.a. fick denne delta i antal kontroversi-ännu etten
råttkonfrontationer, polisenella vilka det oenighet mellan ochom

förundersökningsledaren, föranledde medlingsförsökoenigheten som
från Riksåklagaren.regeringens sida omstridd överprövningoch en av

granskning initierades Falk sedan K.G. Svensson, i sambandJK:s av
imed han beslutat nedlägga förundersökningen Viktor G,att mot ett

pressmeddelande mening föruttalat Viktor G enligt hansatt utsatts
"rättskränkning allvarlig beskaffenhet.av

pågickAnmälan inkom till 26 maj 1986. Granskningen tillJK
således då PKK-spåretdecember. Den ägde den tid det s.k.rum

"huvudspåret mellanutvecklades och med detta motsättningarna
åklagarna.polisen och de i ärendet engagerade K.G. Svensson hade

1986lämnat utredningen i och med nedläggningen den 16 maj ut-av
redningen spanings-Viktor G medan Holmér kvarstodHansmot som
ledare.

beslut innefattar kronologisk redogörelse för polisutred-JK:s en
ningen Viktor G och bedönmingar för förundersök-mot ansvaretav
ningens bedrivande, eventuella brister eller rnissgrepp i utredningen,

åklagarenshuruvida Viktor G för rättskränkningar, huruvidautsatts
Riksåklagaren justitie-integritet hade kränkts ledningsgruppen, ochav

massmedia hade skötts.departementet hur informationen tillsamt
Granskningen för utredningenhar främst sitt intresse bedömningen av

Viktor fokuserar deavseende G se kapitel 5, denattmen genom
förhållandena frågorinledande förundersökningensberör den om



SOU 1999:8840 Bakgrund

förhållandet åklagarepolis och vissaorganisation, mellan samt rege-
ringsåtgärder.

såväl K.G. Svenssoninnebar beslutet HolmérI korthet Hansatt som
väsentligen karakteri-kritiserades, problemen dem emellanäven om

motsättningar äldre datum.orsakade personligaserades avsom av
Någon enligt inte förekommit, medrättskränkning Viktor G hade JKav

fördröjningför passansökan otillbörligen fördröjts,undantag att enen
praktisk betydelse. de delar JK:s bedöm-enligt dock IJK utansom var

fogas kom-granskades Juristkommissionenningar berörde det som av
granskningtill redogörelsen för den kommissionenshärommentarer

nedan.

påhändelserna efter mordetJuristkommissionen statsministerom
Olof Palme

Juristkommissionen,maj 1986 tillsatte regeringen den s.k.Den 22 som
ordförande, hov-bestod justitieombudsmannen Per-Erik Nilssonav

ordföranden i arbetsdomstolenrättspresidenten Carl-Ivar Skarstedt och
justitieombudsman i juni 1987 ochOlof Bergqvist. Nilsson avgick som

då också på frånbegäran sitt uppdrag i Jurist-entledigades egen
kommissionen. Skarstedt därefter ordförande.blev

direktiv iJuristkommissionens uppdrag enligt de som gavsvar,
hur berördaregeringens beslut, i anledning mordet granskaatt myn-av

utfört sina uppgifter. Juristkommis-digheter och andra samhällsorgan
skullesionen

O statsrådför m.fl. liksom organisa-studera hur säkerhetsskyddet
fungerattionen för förebygga terrorism och liknandeatt angrepp

O frågor samhällsfunktionemaundersöka de berört de centralasom
påtiden efter mordet, med uppmärksamhet bl.a.den närmaste

säkerhetsskyddrutinerna för beredskap och
informationsfrågoraktuella sambands- ochstudera

granska brottsutredningen

frihet det gälldeJuristkommissionen skulle i övrigt ha närstor
uppläggning.granskningsarbetets inriktning ochnärmare

många fler uppgifterkan Juristkomrnissionen hadeDet noteras att
brottsutredningen och denna del uppdragetgranska nämn-än att att av

uppgifter uttryckligen tilldelades Juristkom-des sist deav som
månader efter mordetmissionen. Vid den här tidpunkten knappt tre- -

frågorvarit riktat hur kunde dettatorde intresset ha typen:motmer av
så dåligtvarför fungerade inledande polisarbetetske och: det
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åklagareKonflikten polisen engagerade hade kunnatmellan och
G,skönjas i kring utredningen misstankarna Viktormotturerna menav

fåfått skullehade inte de konturer och proportioner den komma att
kommissionen därförframöver. Genom händelsernas utveckling kom

få händelseförlopp vad kundegranska dramatiskt änänatt ett sommer
fickförutses den sitt uppdrag.när

efterredovisa sitt uppdragJuristkommissionen hade räknat med att
månader, Såi 1987. blev det inte. Vid den tid-ungefär elva dvs. april

såvittpunkten granskningen gällde de första tolv timmar-redovisades
centrala samhällsfunktionerna skyddetpolisarbete, de samt avnas

offentliga och bekämpningen terrorism. I andra rapport,personer av en
avgiven i 1987, redovisades brottsutredningen den 1december mars

från timmar efter1986 februari 1987, dvs. hela perioden tolv4-
då heltfram till s.k. sammanbrottet, utredningsarbetetmordet det

omorganiserades enligt särskilt regeringsbeslut.ett
Juristkommissionens granskning ochVi särskilt avsnittägnar ett

dess nedan.slutsatser, se

påmed anledning mordetParlamentariska kommissionen av
Olof Palme

således1987,Parlamentariska kommissionen tillkallades den 19 mars
månadungefär innanunder det Juristkomrnissionen arbetade ochatt en

framgår kommis-hadedenna sin första Som namnetrapport. avavgav
riksdags-parlamentarisk sammansättning. bestod f.d.sionen Den aven

Thorbjörn Fälldin, Svenledamöterna Edenman, ordförande,Ragnar
Håvik,Håkan riksdagsledamöterna DorisGustafsson och Winberg,

kommunalrådet SörenNordberg och SvenssonIvar Jörn samt
Mannheimer.

följa Jurist-Parlamentariska kommissionens uppgift att uppvar
enligt direktiven värdera och drakommissionens arbete. Den skulle

framJuristkommissionen fram och föraslutsatser det material togav
sammansättningenparlamentariskaförslag inför framtiden. Denegna

Övervägandenaändamål. skullelämplig för dettaenligt direktivenvar
tvåfölja huvudlinjer:

0 åtgärderfrågor säkerhetsskydd och andra förebyggandeDe samtom
aktuali-händelserna kring detta hadeberedskap mordet ochsom

serat.

0 ansvarsförhållandenfrågor mellan be-rörande bl.a.De principiella
givitmordutredningen haderörda myndigheter mordet ochsom

upphov till.



42 Bakgrund SOU 1999:88

Parlamentariska kommissionen hade dess ställ-även övervägaatt om
ningstaganden för framtiden borde sig uttryck i utarbetade förslagta
angående organisation lagstiftningoch eller den skullet.ex. stannaom
vid förslag till fortsatta undersökningar enligt riktlinjer kom-som

så föreslå.missionen i fall själv borde
utgångspunktJuristkommissionens material skulle bilda för arbetet.

ha förutsatts Parlamentariska kommissionensDet attsynes egna
utredningsåtgärder något också framgårskulle begränsade,vara som av

påmindesdirektivendet i Juristkommissionen sedanävenatt attom
stådess arbete avslutats skulle till den Parlamentariska kommissionens

förfogande för eventuella kompletterande undersökningar.
Sammanfattningsvis bestod Parlamentariska kommissionens upp-

drag väsentligen i dra slutsatser material Juristkommissionendetatt av
presenterade. Parlamentariska kommissionen utförde dock under

polisspåret.hösten 1987 granskning det s.k. Resultateten egen av av
den granskningen redovisades den 21 december 1987 i särskilden
skrivelse till Justitiedepartementet, bifogades till kommissio-ävensom

rapport.nens
Parlamentariska kommissionens arbete avslutades med rapporten

ården 22 april 1988, dvs. drygt efter det kommis-ett attsom avgavs
halvårsionen tillkallats och knappt efter Juristkommissionendetett att

slutredovisat sitt uppdrag. huvudsak täcker Parlamentariska kommis-I
sionens tidsperiod Juristkommissionens gransk-rapport samma som
ning. I emellertid kommissionen informerat sigsägsrapporten att om
utredningsarbetet efter omorganisationen i februari och de1987 att
upplysningar därvid hade inhämtats inte kommissionengettsom
anledning själv eller anlitande Juristkommissionen företaatt genom av
någon granskning brottsutredningen tiden därefter.underav

Resultaten Parlamentariska kommissionens arbete inte tillgörsav
föremål någonför självständig behandling i denna framställning, av
följande skäl. I praktiken bestod dess uppdrag arbetsmetod ioch att
studera materialdet Juristkommissionen tagit fram och dra slut-som

tvådetta. Den tanken med de kommissionemasatser sammantagnaav
såkan uppfattas den skulle utreda, den andra värdera. Att för-att ena

på sådela arbetet det kan kanske intetyckas naturligt, detsättet ärmen
i praktiken.lätt Ett utredningsarbetes inriktning inte minst dessoch

redovisning åbedömningar. Värderandet fakta förutsätterstyrs av av
sin sida analys i sin ofta leder i förnyad prövningöverturen som en av
fakta, dvs. tillbaka till utredningsfasen. Arbetsuppgifterna i sig kan
särskiljas, svårtdet torde strikt fördela olikademattmen vara

eller, i detta fall, olika kommissioner, liksom redovisaattpersoner som
åtskilda fråndem frånvarandra. Jämför resultaten de bägge kom-man

återspeglarmissionernas arbete de inte heller helt den angivna arbets-
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Juristkommissionen i sinafördelningen. övervägandenDe rapporter
återkommande analysredovisat under rubriken "Iakttagelser och utgör

sakförhållan-utreddai praktiken Juristkommissionens bedömning av
för Parlamentariska kommissionen komma fram tillden. Utrymmet att

Juristkommissionen torde ha varit litet, bl.a. medandra slutsatser än
någrainte hade i uppdrag vidta utred-tanke denatt att egna

bestårningsåtgärder. därförParlamentariska kommissionens irapport
funnithög grad redogörelser för vad Juristkommissionen och ansett,av

till vilka kommissionen fogat sina kommentarer. Till övervägande del
Juristkommissionenshar Parlamentariska kommissionen instämt i

kommissionens arbete hörbedömningar. Resultatet Parlamentariskaav
alltså Juristkomrnissionenmed det redovisades ochsamman som av

åtskilt därifrån. därför i relevantakan inte diskuteras Vi har valt att
Parlamentariska kommissionens avvikerdelar, och särskilt där rapport

från för dess bedömningar iJuristkommissionens redogörarapport,
för Juristkommissionens granskning.anslutning till redogörelsen

Övrigt

Göstadessa granskningar finns landshövdingenUtöver rapporten av
angående kringGunnarsson hotbilden och säkerhetsskyddetmot

1989:1. gransk-statsminister Olof Palme tiden före mordet SOU Den
avsåg alltså det framkomningen inte själva brottsutredningen, men som

viss betydelse för bedömningen denna.har av

uristkommissionens1.3 Särskilt Jom

granskning

påpekanden angående Juristkommis-Vissa1.3.1

vårtförhållande tillsionens granskning i

uppdrag

frånuristkormnissionen granskade perioden morddagen och knapptJ ett
årår framåt. Granskningen genomfördes under ungefär och halvtett ett

från ljusmaj 1986 till december 1987. Sedan dess har kunnatnytt
framståfårkastas delvis dem i dager.händelsernaöver att annansom

kaninnebär Juristkommissionens beskrivningar och slutsatserDet att
behöva kompletteras och omvärderas.

Juristkommissionens granskning ägde vidare alltmedanrum
pågick efter debaclespaningsarbetet med full kraft, visserligen det som

avgång, naturligtvis ledde tillkulminerade i spaningsledarens vilket en
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tempoförlust såväli utredningen. allmänhet, brottsutredareMen som
kommissionen själv torde vid den tiden likväl ha hyst goda för-
hoppningar gärningsmannen skulle kunna gripas. rimligtDet ärattom

såvälJuristkommissionen i sitt i redovisningarbete sinatt attanta som
hänsyn till detta in risken för direktoch vägde dess ellertog att rapport

indirekt skulle kunna brottsutredningen.den omstartade Detstöra är
vårenligt mening tydligt och försvarbart Juristkom-även att- -

sådanamissionen vissa hänsyn.tog
Idag föreligger i praktiken inga risker detta slag. Dels bedrivsav

lågutredningen med jämförelsevis intensitet, dels har organisations-en
så många,och personförändringarna varit den kritik eventuelltatt som

riktaskan det varit i fall inte direkt berör dagens utred-mot vartsom
ning eller sådantde arbetar med den sättett attpersoner som

lidandeutredningsresultaten kan bli
tid förlöptDen sedan Juristkommissionen arbetade och desom

påverkarresultat brottsutredningen fram till bedörrmingsperspek-lett
också på någontivet med säkerhetIngen kan gradsätt.annatett av

förutspå mordgåtansutredningsarbetet kommer ända i lösning,attom
det uppenbart vi i betydligt grad Juristkommissio-högreär änattmen

har beakta och inrätta efter risken för utredningen inteatt attnen oss
nå nått.marginellt kommer längre den redan I vissän änannat att

mening har vi fasenbedöma brottsutredning där den aktiva äratt en
ocksåavslutad, vilket förutsattes tillkallandetbeslutetnär om av en

pågåendepåkommission avvaktades i huvuddelen detväntan att av
utredningsarbetet skulle slutfört.vara

från alltså tidsperspektivenBortsett dessa skillnader, har medsom
från vårtavvek den uppgift Juristkommissionen hade uppdrag.göra,att

gångDess uppdrag vidare hade övervägat.ex. attvar en man-
frågor terrorism och särskildsäkerhet och begränsad. Avom mer-
betydelse i det hänseendet Juristkommissionen i principär attsenare

Frågorinte granskade själva brottsutredningen. organisation,om
förhållandet åklagareansvarsfördelning mellan polis och och detsamt

på vilket dessa skött sina i i fokus.uppdrag brottsutredningen stod Isätt
någon mån studerades utredningsarbetets inriktning och enskildaäven
utredningsåtgärder, Juristkommissionens arbetsmetod bestodmen

utfrågningarväsentligen arbetat med ärendet. Där-av av personer som
befattade sig i mindre grad med förundersökningsmaterialet.emot man

vår vårtAtt granska detta huvuduppgift och i den delen omfattarär

6 I regeringsbeslutet 1994 tillsättandet granskningskomrnissionom av en an-
förs brottsutredningen förenligt de utredningen ansvariga är iatt ettnumera
sådant påverkarpåbörjasläge kommissionens arbete kan detta elleratt utan att

den fortsatta utredningen regeringens beslut 1994-09-29.stör
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Juristkommis-tidframhållit denställe,viuppdrag, ävenannatsom
kanförundersökningsmaterialetstudiumgranskade.sionen Ett av

förhållanden Jurist-tid och dedensåledes ljuskasta även övernytt
bedömde.kommissionen

och dessfaktaspäckadeJuristkommissionens ärrapporter resone-
svårtillgängliga. Vidärvid delviskansofistikerade. De synasmang

förhållande till detvårt uppdrag iljusetföljande iförsöker i det att, av
bety-lyfta fram detuppgift,Juristkommissionens ärsom avsom var

kommissio-vi uppfattatvårt tydliggöra vadochför arbetedelse som
dekan drasde slutsatser över-ställningstaganden eller avsomnens

redovisades.väganden som
såg sininteJuristkommissionenbeaktatdärvidVi har även att som

enskildamyndigheter ellerkritiseraochuppgift bedömaprimära att
Juristkommissionenskrevsin förstabefattningshavare. I attrapport

görz7JO eller JKgranskning det slagutförauppgiften inte att avenvar

inriktning försystemrelateradvår principiell ochgranskningVi en merger
det skeddadra lärdomför samhälletskall bli möjligtdet attatt av --- .

utgångs-från kritiskbörjanJuristkommissionenheller anladeInte en
punktzg

någrautgå från finnavi skulleanledningingenVi hade attatt synner----
hantera denmyndigheternasdjupgående allvarliga brister ioch sättligen att

situationenuppkomna --- .

Vår uppgift harfinns i huvudrapporten:principdeklarationerLiknande
inomeller felgjortsundersöka vadvarit rätti princip inte att som

t.ex.9 utgångspunktregler, heter det Dennagällande attramen av -
eftersig integranskningsarbetesittJuristkommissionen i utesagt vara

med desammanhängabl.a. kaneller fel ochvad gjorts rätt somsom
enligtkommissionenövervägandentidsbundna resonemanget ovan

gransk-delmåste denbeaktasväglettstorde ha tarsom avavav -
ningsresultatet.

7 12.SOU 1987:14 s.
8 A. st.
9 1987:72 24.SOU s.
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1.3.2 Mordnatten. Juristkommissionens första

i kort sammanfattningrapport

Polisarbetet under mordnatten i delar kaotiskt. Juristkommis-storavar
sionens första handlar detta. Vissa saker fungerade i och förrapport om
sig väl och kommissionen framhöll någondet inte fanns grund föratt
kritik de enskilda polismännens insatser i sökandet eftermot en
gärningsman. Men polisen myndighet och dess ledning fungeradesom

dåligt.mycket Juristkommissionen sammanfattade bristerna ungefär
sättföljande

Mördarjakten oørganiserad. Sökandet efter gärningsmannen0 var
genomfördes inte under fasta frånden ledning polisens sambands-
central borde ha varit möjlig. påDet präglades därför bristsom av
systematik och överblick. De enskilda patrullerna styrdes av egna
initiativ.

Alla polisresurser inte in. Den polispersonal fanns till-sattes0 som
gänglig utnyttjades bara delvis.

Poliser påi tjänst fick inte reda vad hänt. förblevDet under0 som
flera timmar mångaokänt för på hållpolismän i tjänstgöring olika i
Stockholm statsministern hade blivit skjuten ochatt öppen gata

beväpnad mördare befann frånsig flykt brottsplatsen.att en

allmänIngen avspänning genomfördes. någrahellerInte be-0 mer
åtgärdergränsade, systematiska spärrning ellertypen gatorav av

områden i närheten brottsplatsen, organiserad fordonkontrollav av
vid utfartema eller liknande utfördes.

Andra polisdistrikt underrättades inte. Någon underrättelse0 om
mordet gick i inledningsskedet inte till andra polisdistrikt,ut vare
sig till de angränsande distrikten eller andra distrikt inomnärmast
länet eller i landet i övrigt.

Avspärrningen och bevakningen brottsplatsen otillräcklig.0 av var
När den egentliga brottsplatsundersökningen skulle göras morgo-

efter mordet hade människor kunnat beträda mordplatsen ochnen
kasta in saker denna.

Befälsförhållandena oklara. Samordningen och ledningen0 var av
verksamheten under mordnatten brast viktiga punkter. Det var
oklart hade Polismyndighetens tjänstgörandeansvaret.vem som

Jfr sou 1987:14 31s.
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tillverksamheten den komaktivt ihögsta ledning ingrep inte när
sambandscentralen.

åtgärder vidtogssambandscentralen deDokumentationen i somav0
bristfällig.var

efterdet fel. detdet gick NärRikslarm gick inte när utut var0 -
ledningensskedde dettvå timma sändesungefär och halv utanuten

vidsändestvå rikslarmgärningsmän. Nyttkontroll. Det utangav
Även inteuppgifterdet innehöllfemtiden sommorgonen.

känt.beaktade allt som var

Juristkommissionenfannssammanfattande punkterBakom dessa ett av
genomgående beredskap. Ettbristenbeskrivet kaos.väl Det är

sambandscentralen.förhållandenaillustrativt exempel gäller
händelser.försärskilt ledningsrumSambandscentralen hade storaett

koppla in deninteflyttas dit lyckadesverksamheten skulleNär man
tekniker in-särskilt tillkalladbehövde. stället fickutrustning I enman

således inte förberett.Rummetväntas. var
Juristkommissionenkonstateradeövergripande beskrivningI atten

kravznaturligtvis ställde mycketdetta slaghändelse storaen av

på-måste inträffade skulle kommaräkna med detminstInte attattman
följdenpolisens arbete ochdelta ialla dem själva hadeverka attattsom

måste ställastill dettaMed hänsyn bl.a.bli och oreda.skulle kunna stress
sådan situationledning. ifast och kunnig Detsärskilt höga krav är enen

fastställda verk-effektivt följerlugnt ochdessutom väsentligt att man
åtgärder glömsså väsentligaförvirring inte bryter ochsamhetsrutiner, utatt

ofullständigtutförs oriktigt ellerbort eller sätt.ett

JuristkommissionenskommenteradeParlamentariska kommissionen
sättpå följandegranskning i denna del

jurist-verksamhet under mordnatteni StockholmspolisensDe brister som
polismän ellerklart enskildaallvarliga. Detkommissionen pekat är är att

helhetsomdömeinsatser.polisen det gjorde goda Ettavdelningar inom trots
viktigatillfredsställande under demåste ändå fungeradebli polisen inteatt

iomdömet drabbarstatsministern. Detefter mordettimmarna närmast
och förvirringhandfallenhetsambandscentralen. Denförsta hand arbetet

uppseendeväckande.därpräglade verksamheten ärsom

så dåligt. befann sigförvånade fungerade ManVi verksamhetenöverär att
för polisverk-välutrustade ledningscentralochi Sveriges största mest

56.sou 1987:14 s.
‘Z SOU1988:18 44s.
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samhet. Polisen hade goda personalresurser till sitt förfogande. fannsDet
nyligen utarbetad plan för våldsbrott.polisinsatser för Förutsätt-en grova

ningarna för effektiv ledning verksamheten bör ha varit goda. harDeten av
polismännen drabbades handlingsförlamning grundsagts att av av

situationens allvar. förklaringEn anförts verksamhetenär attannan som
blockerades inkommande telefonsamtal. förklaringarDessa kan vi inteav

Polisverksamheten sådanaskall fungera i situationer. Detävenacceptera.
går inte förklara bort den främsta orsaken till bristerna deäratt att att per-

hade för ledningennärmast polisens insatser inteattsoner som svara av
skötte sitt arbete godtagbart sätt.ett

Parlamentariska ansåg alltsåkommissionen det enskilda befatt-att var
ningshavares tillkortakommanden inkompetens den vik-som var- -
tigaste förklaringen till ledningsarbetet i sambandscentralenatt
fungerade så illa. det följandeI pekade påexempel den oklar-man som
het skapades biträdande länspolismästaren Gösta Welandernärsom
och polisöverintendenten Sune Sandström anlände till sambands-
centralen:‘3

Dessförinnan hade Koci kommissarie mordkvällen tjänstgjordesom som
befäl vid vårsambandscentralen, anmärkning för verksamhetenansvarat
där. Det förefaller ha varit klart för alla inblandade vid sinWelanderatt an-
komst frånbefälet Koci. det inteöver Men klart hur arbetsupp-tog var
gifterna fördelas. frånskulle Koci utgick han inte längre skulle haatt
befattning med mordet medan Welander och Sandström förutsatte hanatt
fortsatte med dessa arbetsuppgifter. I realiteten leddes sambandscentralens
verksamhet avseende mordet efter Welanders och Sandströmsäven
ankomst de polisinspektörer tjänstgjorde Detoperatörer. ärav som som

sådanasjälvklart frågaoklarheter i fördelning arbetsuppgifter ochatt om av
fårinte förekomma. ålegathadeDet Welander klargöra hurattansvar

arbetet skulle fördelas. Vidare förefaller varken Welander eller Sandström
ordentligt sigha in i hur arbetet förlöpte. Om de hade gjort det skullesatt
de rimligen exempelvis ha föranstaltat rikslarm tidigare skedde.änom som

Parlamentariska kommissionen fortsatte med konstaterandet inteatt
bara Welander och Sandström visat bristande kompetens detutan att

pågällde nivåerlägre i sambandscentralen. "Det sammanfattandeäven
intrycket dåligt",verksamheten skrev och fortsatte: Vi harärav man
frågat hur det kan komma sig personalen vid landets störstaattoss

sättpolismyndighet inte kunde sköta sitt arbete godtagbartett
Kommissionen, något påsade sig inte ha funnit tydde detattsom som
just råttvid detta tillfälle någotskulle ha i avseende speciella för-

SOU 1988:18 45s.
M A.a.s. 46.
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slut-drogresultatföranledahållanden kunde änsämre annars,som
upprätthållit erforderlig kom-Stockholm inteipolisledningensatsen att

på sambandscentralen.personalenhospetens

brottsutredningenOrganisationen1.3.3 av

spaningsarbetetorganisationeninledandeDen av

WelanderGöstabiträdande länspolismästarenhademordnattenUnder
arbete. Holmérlänspolismästaren Hanspolisens Närföransvaret

ledningenhanpå förmiddagen den lanlände övertog samtmars
skapadepolisarbetet. Hanomgående organiserasamordna ochbörjade

chefspersoner,antalingickI dennas.k. ledningsgruppen.den ett som
mordutred-engagerade iskulleavdelningarföreträdde varasom

ningen. denalltså sammansättningenspegladeLedningsgruppen av
ocksåingickengagerades. Ipolisstyrka representantengruppensom

departementsrådet Klasfrån Justitiedepartementet,observator
Bergenstrand.

Något dessformellt beslutredan den lformGruppen tog ommars.
varittorde hafattats. Densammansättning inte hatillblivelse och synes

överväganden.fortlöpandeHolmérsresultat Hansett av
förbakgrunden tillexempel kanSom nämnas representantatt en

påingå. Bergenstrand fickKlaskomJustitiedepartementet att morgo-
uppdragFälth iHaraldstatssekreteraren1den att taavmarsnen

spanings-skaffa informationförpolisledningenmedkontakt att om
Welander.Göstatill polishusetinbjödsledde till hanläget. Det att av

frånfått Harald Fälth.ha klarteckensig dit efterBergenstrand begav att
informationfickWickbomJustitieministern Sten arrangemangetom

frågaöverväganden i"Några principiellasamtycke.och sitt tystagav

15 själv haWelanderverkar intedäremotJuristkommissionens slutsats,Det är
Koci,sambandscentralen,kommissarien vidvidgå vakthavandedet.velat Den

sambands-då anlände tillWelander denneansåg tilldock han lämnade överatt
refere-synpunkter,kommissionensParlamentariskaJfrcentralen 00.30. även
dååklagararbetet, be-inledningenfanns iliknande oklarhetrade En avovan.

frånutgickmedan denneansåg tagitredskapsåklagaren K.G. Svensson över,att
55.beredskapsåldagaren SOU 1987:14låg seärendet kvaratt s.

1° kriminalavdelningen,chefen förStockholm ingickFrån polismyndigheten i
spaningssektionen,förchefernaWranghult,polisöverintendent Hans samt

Linder, ochvåldsroteln, kommissarie NilsPettersson,polisintendent Lennart
ingickFrån RikspolisstyrelsenVincentkommissarie Lange.tekniska roteln,

byråchefochLindström,polisöverintendent Tommychef,rikskriminalens en
Säkerhetspolisen, Per-Göran Näss.vid
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regeringens inhämtande information från polisen detta sättom av
under den fortsatta mordutredningen gjordes då,inte skriver Jurist-
kommissionen. När Hans Holmér anlände anmälde Bergenstrand sin

Hans Holmér tyckte det bra pånärvaro. departementet fannsattvar
plats med Senare under dagen hade Hans Holmérrepresentant.en en
kontakt med justitieministem varvid det överenskoms Bergenstrandatt
skulle fungera kontaktman mellan polisen och regeringen. Jurist-som
kommissionen någotkonstaterar formellt angåendebeslut dettaatt

fattades.uppdrag aldrig
Allt alltsådetta skedde formlöst i sammanhang under mordut-ett

redningens första dag.
Ledningsgruppen ha omgåendei funktion efterträtt det attsynes

Hans Holmér Frånövertagit den 3 fördes protokoll vidansvaret. mars
sammanträdena.

Fonnerandet ledningsgruppen följde någoninte förvägi beslutadav
beredskapsplan. alltså frågaDet organisation ad hoc. Denvar om en
beredskapsplan fanns års1973 beredskapsplan hade kommitsom ur
bruk. Den hade inte någon motsvarande planläggning. Jurist-ersatts av
kommissionenz

Man hade enligt polisledningen helt allmänt gjort erfarenheten det äratt
effektivare från gångoch lämpligare till bygga ochatt annan upp anpassa

organisation polisens spanings- och utredningsarbete med hänsyn tillen av
de krav ställs i varje enskilt fall. Polisledningen har nämligen inom sigsom

särskild beredskap för ingripa i viktigare fall då,och kan det be-näratten
hövs, skapa ledning och lämpligt anpassad organisation lägreen en
nivåer efter vad situationen bedöms kräva.

Juristkommissionen fann någrainte anledning till principiella invänd-
ningar organisera och ledasättet polisens spaningsverksamhetmot att

brottet.under det intensiva uppbyggnadsskedet allra efternärmast
Därvid reserverade sig dock Juristkommissionen såvitt frågangällde

för spaningarna borde ha legat hos Stockholmspolisenansvaretom
eller hos Rikspolisstyrelsen. Bedömningen omfattade inte heller den
allmänna frågan behovet beredskapsplan. Men Juristkom-om av en
missionens inställning alltsåinnebar godtog lagande efteratt ettman
läglighet under den första dynamiska perioden direkt efter brottet.

SOU 1987272 186.s.
8 A.a.s. 185
19A.a.s. 85.
2° Jfr 83 och 87.a.a.s.
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brottsutredningenorganisationenfortsattaDen av

framgåttorganisation harövergripandeinledande ochPolisarbetets
komformerats redan lhadeledningsgrupp attDen marssomovan.

år februarilång till 5tid, knapptbestå oförändrad underi huvudsak ett
gånger och hölltvå dagbörjantillsammanträdde1987. Den peren

protokollfördesSammanträdenasammanträden.500sammanlagt över
in band.och spelades

leddesinnebar arbetethoc-modellen"adOrganisationen att av--
Rikspolisstyrelsen. Denmed biträdeStockholmpolismyndigheten i av

Åklagar-myndigheter.från vardera dessaalltså delarvissabestod avav
sigfortsättningsvishellerinteväsendet representerat genomvarevar

Åklagarmyndigheten för led-Riksåklagaren. Chefelleri Stockholm
Holmér.Stockholm, dvs. Hansilänspolismästarenningsgruppen var

skullemotsvarande dennainslagbrottsutredning mednorma1I en
för utred-med samlatförundersökningsledare,ha funnitsdet ansvaren

polis-ha funnitsskulle detDärtillspaningsledare.ningen, och enen
samlades hosfunktionerdessainnebar allahoc-modellenchef. Ad att

en person.
för polisväsen-förvaltningsmyndighetcentralRikspolisstyrelsen är

ochspanings-själv ledaalltså huvuduppgiftintedet och har attsom
får emellertidRikspolisstyrelsenbrottsutredningsverksamhet.annan

gäller brottfall.i vissa Detpolisverksamhetinstruktion ledaenligt sin
narkotikabrottslighet, eko-spaningliksomrikets säkerhet motmot

särskiltdenbrottslighet ärbrottslighet ochnomisk grovavomannan
internationellkaraktär ellerriksomfattandebeskaffenhet och har

då-skäl för det. Densärskildafinnsdetanknytning eller annarsom
Juristkommis-enligtRomander, hadeHolgerrikspolischefen,varande

på Riks-ha lagtsmordutredningen bordeuppfattningensionen att
Övertagandedetta. Ettinte medgavinstruktionenpolisstyrelsen attmen

Rikspolis-förstärkningregeringsbeslutdessutom krävthade ett avom
frågan företrädaremedaktualiserade inteRomanderstyrelsens resurser.

för regeringen.
utgjordesledningsgruppenunderoperativa arbetetför detCentrum

såg fanns detorganisationenvåldsrotel. SomStockholmspolisens utav
Stockholmspolisenvåldsroteln. medlikhetvid Ispaningsledareingen

detberedskapsplan;fungerandevåldsrotelnhelhet saknade ensom
inteJuristkommissionen,konstateradefanns vid roteln, ens en---

fungerade Trotspraktisktberedskapsplanläggningöversiktlig som
iengageradeRikspolisstyrelsenvidavdelningarflera andraatt var

2 154.A.a.s.
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utredningen användes inte våldsrotel.rikskriminalens Den förklaring
vartill detta Juristkommissionen fannsom

det känsligt utnyttja roteln hänsyn någonmed tillatt formattvar av
rivalitet mellan rikskriminalsektionens våldsrotlar,och Stockholmspolisens

framför allt med hänsyn till rutiner och arbetsmetoder hadeattmen ut-
vecklats bådaolika inom de enheterna försvåradeoch detta praktisktatt ett
samarbete.

Åklagarväsendet involverades i mordutredningen på mordnatten genom
kontakter mellan polisen och beredskapsåklagaren i Stockholm kam-
maråklagaren Marianne Lundgren. Chefsåklagaren K.G. Svensson fick
den 1 i uppdrag för åklagaruppgifterde kunde bliattmars svara som
aktuella, beslut tvångsmedel. Han kontakt medt.ex. togom
Stockholmspolisens våldsrotel och säkerhetspolisen.

Enligt rättegångsbalkenreglerna i skall förundersökning ledasen av
åklagare så någon skäligen kan misstänkas för dåbrottet eller detsnart

påkallat"är särskilda skäl". Att förundersökning oftast hosstartarav en
polisen naturligt ofrånkomligt.och Såvidaär den inte läggs ned upp-
kommer emellertid förr eller då åklagaretidpunkten skall inträdasenare

förundersökningsledare, det åklagarinträdet.s.k. Det ärsom ytterst
åklagaren åklagarinträdebeslutar skallnär ske. K.G. Svenssonsom om
valde inledningsvis inte inträda förundersökningsledare. Hanatt som
gjorde anspråk påinga del i ledningsgruppens arbete och detatt ta togs
heller inga fråninitiativ sida för etablera kontakt.attgruppens en
Svenssons position under denna tid sig för utomstående oklar.ter en
Själv protesterade han han fick beredskapsåklagare.agera Demot att
facto han förundersökningsledare "stand-by". Formellt detvar synes

den position åklagare intar sedan polisen enligtmotsvara det s.k.en
fördelningscirkuläret underrättat åklagare förundersökningattom en

inletts.avseende allvarligt brottett
Den 6 1986 riktades misstankar 33-årigeden Viktor G.motmars

K.G. Svensson dåinträdde förundersökningsledare, dock endastsom
såvitt avsåg misstankarna Viktor G. Därmed infördes delatmot ett
förundersökningsledarskap; förundersökningsledare i övrigt fort-var
farande Hans Holmér. förhållandeDetta bestod fram till dåden l maj,
överåklagaren i Stockholm Claes Zeime beslöt hela förunder-att
sökningsledarskapet skulle åklagare.ligga hos påtogHan sig själv den
del Hans Holmér tidigare för, medan Svensson stod kvarsvarat som
förundersökningsledare såvitt avsåg Viktor G. Den 16 maj lade
Svensson ned denna sin del förundersökningen och avskrevav

22A.a.s. 158.
23Jfr 293.a.a.s.
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förundersöknings-16 majEfter denViktor G.misstankarna mot var
Claes Zeime.således samlat hosledarskapet

aktualiserades igenförundersökningsledarskapFrågan delatom
då polis-Alfa,Operation198720 januaritillslaget denefter det s.k.

förundersök-föreslogregeringeninfördiskussionerledningen i att
huvudspåret, PKK-ut-dvs.då kalladesavseende detningen som

liggaövriga skulledetpolisen, medanunderskulle liggaredningen,
stånd.aldrig tilldockNågon sådan uppdelning kornåklagare.under

avgränsningochinnebördFörundersökningsledarskapets ettvar
utredningsåret. Somförstahela detunderåterkommande stridsärnne

svårig-K.G. SvenssonhadeViktor G-deleniförundersökningsledare
önskemålgällakunde görafå utförda. Detsina orderheter attatt om

FOA,forskningsanstalt,med hos Försvaretsprovskjutningar vapen
från Chéri, sök-caféåberopats G MonViktorefterlysa vittnen avsom

tillgång protokolltillellerkulhål vid brottsplatsenfasadernaefter ining
problemLikartadeLisbeth Palme.medfrån och förhörobduktionen

då1986,och höstenåklagargruppen ha haft underansåg sig sommaren
till-vadbeträffandeutredningkompletterandebl.a. krävde somman

EnligtGrandmannen.den s.k.biografen Grand ochsig viddragit
från sida.polisensobstruktionupprepadföråklagarna de utsattavar

åsido-direktjanuari förekomden 20tillslagetplaneringenVid ettav
förundersöknings-åklagama egenskapide ordersättande avsomav

bildPolisledningenstvångsmedelsanvändning.angåendegivitledare av
åklagare polisstår ochklartdetdelvissamarbetet attmenannan,var en

ochför vadansvariggenomgående hade olika vemvem som varsyn
efterhade sigrättaatt vem.som

StockholmspolisenRikspolisstyrelsen eller

mord-förochledningenövertagitRikspolisstyrelsen haBorde ansvaret
det prin-rikspolischefensframgått ha varitskulleutredningen Som

medgavintelagenså skett,borde hauppfattningcipiella attatt men
fråga sigi dennaställningstagandeJuristkommissionensdetta. ter en
tvekadestår kommissionen sättadet klartsvävande, attaning attmen

ordning valdes.doms densig till över som
förfleraframförsredovisas attargumentI de resonemang som

bedörrmingFöljandeRikspolisstyrelsen.lagts hosledningen borde ha
argumentationenavrundar

redanrikspolisstyrelsenifråga intevår detmening kanEnligt sättas om
övertagithainstruktion kundeangivna i styrelsensfinnsgrunderde som

24 215.A.a.s.
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polisledningen i detta fall. Gärningen på goda skäl kunna betecknassynes
brott rikets säkerhet. ---ett motsom

Samtidigt framstod inte behovet centralt ledningsansvarettav som
särskilt starkt, enligt Juristkommissionen, eftersom samarbetet enligt
uppgift skulle flutitha väl mellan de olika polisenhetema. Innan miss-
hällighetema mellan polis åklagareoch ledde till förändringen av
organisationen fanns det därför någrainte skäl för flytta led-överatt
ningsansvaret till Rikspolisstyrelsen. Det Jurist-resonemang som
kommissionen för i detta sammanhang innehållsrikt inteär men
entydigt. Det intryck Juristkommissionen egentligenett attger av
ansåg det bästa hade varit Rikspolisstyrelsen övertagitatt ansvaret.om
I sammanfattningen återkommer dock den samlade bedömningen att

Stockholmspolisen.det inte fel låta ligga kvar hosatt ansvaretvar
En frågaangränsande gällde anlitandet Rikspolisstyrelsens vålds-av

rotel. Juristkommissionen noterade roteln kunde utnyttjas föratt
förstärkning i hela landet, det sällan hade förekommit denatt attmen
tagits anspråk någoti i storstadsdistrikten. skälDe förangettsav som

roteln inte utnyttjades dvs. det skulle ha berottatt rivalitetattnu -
och samordningsproblem enligt Juristkommissionen intevar—
acceptabla; det fanns hinder måstedet slaget det påankommaom av
myndigheterna undanröja dem för framtiden. Sammantaget detatt var
enligt Juristkommissionen brist den kunskap och erfarenhetatten som
fanns bådavid de enheterna våldsrotlamadvs. vid rikskriminalen och-
Stockholmspolisen -inte kunde utnyttjas gemensamt.

Parlamentariska kommissionen konstaterade kort många skälatt
talade "för det riktigt polismyndigheten i Stockholm leddeatt attvar
polisarbetet i brottsutredningen och förde därutöver kringresonemang

framtiden.hur samordningsfrågor skulle kunna lösas Påi ställeannat
framgår kommissionens principiella uppfattning Riks-att attvar

polisledning.polisstyrelsen inte skall Samtidigt påpekadesutöva att
regeringen oförhindrad iär särskilda fall uppdra Rikspolis-att
styrelsen leda viss polisverksamhet. Det möjligt denatt parla-är att
mentariska kommissionen med detta ville ha det hade varitsagt att
regeringens sak ställning till hur brottsutredningen skulle ledas. Iatt ta
alla händelser påpekades i sammanhanget regeringen utnyttjat dennaatt
möjlighet i sitt beslut den 5 februari 1987, just hade innebörden attsom

25A.a.s. 215 ff.
26 A.a.s. också220. Se reservationen apropå87, den inledande organi-s.
sationen.
27sou 1988:18 116.s.
28A.a.s. 50.
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anledningipolisverksamhetenskulle ledaRikspolisstyrelsen av
mordet.

beredskapsplanenligthoc-organisation ellerAd

organisationenmeningpolisledningensframgått detSom attvarovan
bered-slag;dettavid händelser"ad hocbör sättas avsamman

låg medvetetdettabruk och bakomkommithadeskapsplanen ettur
förha underlagsade sig inteJuristkommissionenställningstagande. att

förnuftigtfel. "Detpåstå allmäntdetta är attsynsätt settatt nogsynes
i ochverksamhetenläggaskall kunna stort resursernaavpassauppman

Juristkommis-fortsattefallet,enskildai detefter vad krävssom
sionen. ned,beredskapen längredetsammaintedettaMen attsomvar

beskrivningtillfredsställande. Ideltagande enheterna,inom de envar
skriver Jurist-spaningsmords.k.utredandetkrävs vidvad avav som

kommissionenz

brotts-flesta andraför de allragällertill vadI typermotsats avsom
fast-regelspaningsmords.k.utredningenutredningar kräver ett som enav

förutsättningarharutiner förinarbetadeorganisation och attlagd att
brukar före-resursinsatshärtill denorsakfungera väl. En är stora som

samord-särskilda kravställeroch i siginledningsskedetikomma som
mycketunderlöpaarbetet kan kommaning och ledning. En är attattannan

därfördetaljuppgifterpå dokumentation är störrelång och kraventid att av
ispaningsarbetetigångsättandeoch rutineratsnabbtEttän avannars.

betydelsefullt.inledningsskedet mycketär

synpunktallmänuristkomrnissionenanförPå ställe Jannat som en

ovanliga ochminst ipolisarbetet, intestyrka iotvivelaktigtdet äratt en
planläggning ochtillbaka tidigarefallasituationer, kanpressade manom

ocksåriktigt detmå visserligenoch rutiner. Detintränade roller attvara
ochvadverksamheten tillförmågaflexibilitet ochbehövs att en nyanpassa

sammanhang,i andradet, härLikväl innebärsituation kräver.oväntad som
improvisera.vissa risker att

avstånds-visstuttryckaimproviseraRedan ordvalet ettsynes—-
blivitdel haför sinsig inte hellersadeJuristkommissionentagande.

in-efter dettillräckliga skälfannssakligtdetövertygad attsettattom

29A.st.
3° 85.sou 1987:72 s.
3‘ 135.A.a.s.
32A.a.s. 92.
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ledande skedet bedriva brottsutredningsarbetet sådanmed lednings-en
sådantorganisation och direkt deltagande polismyndighetensett av

högsta ledning frågadet blev riskEn med improviseraattsom om.
Juristkommissionen särskilt uppmärksammade det iattsom storvar en

verksamhet svårtkan bli få den tillskapade slåorganisationenatt att
igenom och fungera se nedan under rubrikenäven Informations-
frågor. uppståDet kan oklarheter missförstånd.och Enligt polis-
ledningen skulle det inte uppstått någraha oklarheter. Juristkommis-
sionen ifrågasatte detta påoch pekade det aldrig lämnades någonatt
samlad och dokumenterad information spaningsorganisationen ochom

och uppgiftsfördelningen mellan ledningsgruppema och deom ansvars-
medverkande enheterna. "Saken blev rimligen inte bättre led-attav
ningsgruppens uppgifter ändrades och dess befattning medatt
spaningsledningen efterhand blev den ursprungligenänen annan av-

vidare.sedda", uttalade uristkommissionenJ
Den uttalade kritiken förhållandena längre ined organisationenmot

sikte beredskapen våldsroteln.inom Juristkommissionentog
anfördez

Det kan naturligtvis gällande sågöras myndighet polis-att storen som
myndigheten i sådanaStockholm har kan klara detattresurser man av

behöva särskild beredskapsplan eller speciella rutiner förmesta utan att en
hur arbetet skall organiseras i enskilt ärende. Vi vad fak-ett attmenar som
tiskt inträffade visar sådant påstående hållbart.inte Mycket talaratt ärett
för förutsättningarna för snabbt organisera de vitala funktionerna påatt att
våldsroteln, tipsmottagning och registrering, skulle ha varit väsentligt bättre

hade haft fungerande planläggning.om man en

vår--- Enligt mening kom verksamheten i inledningsskedet i högre grad
kan förklaras denän extraordinära situationen sådan präglassom attav som

improvisation och brist organisatorisk stabilitet.av

Ansvaret för måstedessa brister, ha bedömts allvarliga, viladesom som
enligt Juristkommissionen på ledningen för krinrinalavdelningarna,

måste det "utgöra länspolismästarens Stock-ytterstmen attansvar
holmspolisens beredskap inför extraordinär händelse tillfreds-ären
ställande Bedömningen slutade med följande entydiga princip-
förklaringz

33A.a.s. 93.
3‘ A.a.s. 154.
35A.st.
36A.a.s. 155.
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vårtenligt saken,rutiner innebär det,Finns det invanda sätt attatt manse
i princip arbetarutgå från deltar i utredningenkan allaatt sammasom

viss uppgift och denförklartdet attsätt, äratt som svarar envem
polismän in i derasmindre erfarnapersonalen snabbt kanrutinerade sätta

fördeldet alltidextraordinära händelseruppgifter. Framför allt vid är omen
åtgärderoch hur vissaskall organiserasfasta rutiner för hur arbetetharman

genomföras.erfarenhetsmässigt krävs skallsom

sitt gransk-Justitiekanslern ikan i detta sammanhangDet noteras att
frånutgått felaktiga uppgifterfrån december 1986 tycks haningsbeslut
Justitiekanslern skulleEnligtorganisation.rörande spaningsarbetets

organiserats enligt iuppgift haledningsgruppen enligtnämligen en
37plan 99förväg uppgjord

.

sammansättningLedningsgruppens

deltagandespeglade desammansättningLedningsorganisationens en-
för regeringen hademed undantagheterna, utan attrepresentantatt en

någonåklagarväsendet hadeinteengagerad ochoperativt attvara
operativt.fall beredskapsvis deltogi vartrepresentant trots att man

roll behandlasregeringensJuristkomrnissionens synpunkter senare.
för-med denFrågan åklagarväsendets roll hänger omsammanom

fråganockså adställakanundersökningsledarskapet. Men om enman
innefattatborde haslaghoc-organisation det sattes enuppsomav

påverka händelseförloppet.åklagare detta hade kunnatoch om
Juristkomrnissionens huvudrapport.Frågan flera ställen iberörs

inteåklagare K.G. Svensson,konstateras denDet togutsetts,att som
konstaterasnågra i ledningsgruppen. Detinitiativ till medverkaatt

några rikt-initiativ i denockså heller ledningsgruppeninte togatt
grundfelbedömde det vidareJuristkommissionenningen. attettsom

någotsin ledningsstrukturorganiserades och fickpolisens arbete utan
z‘iklagarsidan.38 såblev ladeSkulden för detinflytande förhelst attsom

bådapå SpaningsarbetetJuristkommissionen bägge parter: synes
polisen polisen intehåll uppgift enbart för Attha betraktats som en

åklagarna medverkade i ledningsgruppenssärskilt angelägen attvar om
belagt. lutatJuristkommissionen haarbete rikligt Men attär synes

37 146.JK—Beslut 1986 s.
38SOU 1987:72 104.s.
39A.st.
4° SvenssonJuristkommissioneni och för sig införHans Holmér uttalade att

ansåg detdockingått Juristkommissionenborde i ledningsgruppen.ha att ut-
eftertanke,mån resultattedde sig som närtalandet i inte ringa senareav
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ålegatdet i första åklagarsidanhand åklagaretill deltog iatt attse en
Ävenarbeteledningsgruppens från åklagarhåll hadeom man

ifrågasatt det meningsfulla sådanti skulle det enligtett arrangemang,
utredningenzJuristkommissionen ha varit till förnytta

Blotta skulle ha inneburit åklagarensmarkering roll ochnärvaron en av---
under förundersökningen, åklagaren hade inträttoavsettansvar om som

förundersökningsledare eller inte i all synnerhet sedan detta väl hademen
skett.43

En effekt organisationens sammansättning Jurist-annan av som
kommissionen ställde sig kritisk till gällde säkerhetspolisens roll. För-
undersökningsledaren Holmér inflytandeHans hade inget säker-över

dåvarandehetspolisen frågasäkerhetsavdelningens verksamhet i om
terrorismbekämpning. Samtidigt hade huvuddelen denna personalav
ställts till förfogande.Hans Holmérs enligtDetta Juristkommissio-var

ovanlig situation kunde skapa oklarhet. aktualiseradesDennen en som
i samband med misstankar riktades medlemmar i PKK.att mot

HolmérsHans ställning

Hans Holmér intog inledningsvis såvälställning polischef, för-som
undersökningsledare och spaningschef. funktioner intasDessa tresom

framgått normalt Sedan Claes Zeime inträtttresom av personer. som
förundersökningsledare den maj hade formelltl Hans Holmér intesett

funktion.denna Juristkommissionens framgårAv redogörelse emeller-
tid han reellt behöll den i flera hänseenden.att sett

Juristkommissionen konstaterade de aktuella funktionerna iblandatt
kan fullgöras och kan det förekommat.ex. attav en samma person, en

ocksåpolischef förundersökningsledare. ifrågasättasDet kunde dockär

såvittHolmér vi något sådant önskemålhar kunnat finna inte kom med eller
förslag saken aktuell 118.a.a.s. Däremot konstaterade Juristkommis-när var
sionen Hans Holmér föreslog ingå,Claes Zeime skulle sedan denneatt att

hade inträtt förundersökningsledare; Claes Zeime skulle dock intesenare som
ha funnit skäl till detta.
4‘ A.a.s. 105.
42A.st.
43 gårUttalandet inte helt ihop med vad slås126, där det fastsägs attsom s.
åklagarna haft samarbeta med vissträtt vägra sättytterst att att en samman-

åklagarnaspaningsledning efter gjorda erfarenheter inte fann lämpligsatt som
från förundersökningsresultatets synpunkt.
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de viktigare lednings-"om det lyckligt detta samla allasättattvar
person1igen.‘funktionema ställe, i sista hand hos Holmérsamma

Juristkommissionen fäste till början uppmärksamhet atten
tillsynsfunktionen föllmodellen innebar den normala kontroll- ochatt

högrebort; chefen själv deltog i spaningsarbetet fanns det ingennär
konflikter och intressemotsättningar kundeinstans dit eventuella

för auktoritativthissas avgörande. Detta hade betydelse närett
åklagama.konflikter polisledningen "Varje goduppstod mellan och

måsteorganisation möjlighet snabbt och auktoritativt lösaha atten
tvister", Juristkommissionen och kritiserade därmed makt-uttalade

åklagamaansamlingen hos Holmér, innebar saknadeHans attsom en
klagomål.polisledning vända sig till med sinaatt

påAtt Hans Holmér sig rollen spaningschef innebar enligttog som
uppgifturistkomrnissionen denna hamnade för högt i organisa-J att upp

tionen.4° åklagarna, spaningschefenhade varit bättre för hadeDet om
funnits organisationen. vidlängre ned i Det operativa arbetet

våldsrotel fungeratStockholmspolisens skulle vidare ha bättre om
nivån. återgavspaningen Juristkommissionen i dethade letts den

sammanhanget uttalanden utredningsarbetet bedrevs överattom
påhuvudet hade verklig erfarenhet kvalificerat spanings-dem som av

utredningsarbeteoch
ocksåEnligt Juristkommissionen ledde till detarrangemanget att

ansvarsfördelningen. uppstoduppstod oklarheter i Den oklarhet som
kring konfrontationema i Viktor G-avsnittet enligt Juristkomrnis-var
sionen följd det saknades spaningschef med samordnings-atten av en

längre ned i organisationen.ansvar
ansågSom Juristkommissionen Holmér iredan Hansnämnts att

realiteten uppträdde förundersökningsledare inte bara han for-närsom
mellt hade den ställningen sedan Claes Zeime i maj 1986ävenutan

utförligt ihade beslutat själv ledningen. underbyggsDettaöveratt ta
rapporten. fördöms oförenligt medHans Holmérs agerande som

åklagaregällande fördelning och befogenheter mellanrätts av ansvar
Även underkändeszoch polis. hans försvar

‘4 sou 19s7;72 87.s.
45 88.A.a.s.
46A.a.s.91, 156 och 161.
47 91.A.a.s.
48 156.A.a.s.
A.a.s. 121.
5° Se 122 f där kritiken och utvecklas i skarpaA.st. även s. upprepas samma
ordalag.
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polischefDen logiska konsekvensen hans ellerär attav resonemang en
förundersökningsledningenspaningsledare har ochrätt över sättaatt ta

åklagaren sidan, bara tillräckligt övertygad han själv dehan görär attom
bedömningarna.rätta

återgav såJuristkommissionen uppgifter HolmérsHans styreattom var
mindre kvävde självständighet ochenväldigt det elleratt egnamer

nivåerinitiativ hos polisbefäl lägre och hos personalen i övrigt". Om
Holmér sades: "Det hans vilja dominerade, det hanHans var som var

någon villebestämde och egentlig diskussion förekom inte, ingensom
sig.5vågade sigeller Juristkommissionen distanseradeopponera

frånnågot sammanfattadedessa i centralutsagor, ettpassusmen en
med dagensomdöme Holmér, omdömeHans etteget om som

skrevskunskapsläge har djupare innebörd detän nären

sin ledning mycket viljestarktAtt Holmér utövade verksamheten ettav
i grad fick sinoch dominerande och utredningsarbetet högsätt att

vårenligtinriktning följd hans personliga övertygelser kansom en av
mening inte bestridas. Därtill de redogörelser har lämnatsgärna är som oss

i alltför samstämmiga ochtill sin innebörd, inte ochän ton nyanser,om
vittnesbörden i övrigt alltför entydiga. inte rimligt allaDet är att tro att

i allainom polisledningen eller inom polisorganisationen i övrigt en-
uppfattning Holmér.skildheter eller i de dragen hadestora samma somens

långt påstå såDärifrån ledningen utövadesdock ganska tillär steget att att
någotbrottsutredningen allvarligt blev lidande det. Densättatt som

någotinte har facit i sin hand, sedan brottet klarats kan inte hellerupp, ge
fråga.alldeles säkert dennasvar

i JuristkommissionensParlamentariska kommissionen instämde
bedömningar. förståelseviss för detEmellertid tycks ha hyst attman
krävdes en organisation den vanliga för administrera dennautöver att

såkritiseras delutredning. Till det kunde hörde detatt stor avsom
ledningsgruppenzs‘egentliga polisarbetet leddes av

fannsDet innebar de erfarenheter och kunskaper hos deatt som
våldsrotelnprofessionella mordutredama inte kom utnyttjas fulltatt ut.

polisen i mordutredning har förekommit organiseradeAtt den största som
sådant vårsig enligt mening försvarligt. inteinte Detsättett varvar

så chefheller försvarlig arbetet organiserades polismyndighetensatt att
långunder tid helt engagerades i mordutredningen. Chefens ordinarie

5‘ A.a.s. 91.
52A.a.s. 92.
53SOU 1988:18 62 ff.s.
5 64.A.a.s.
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funktioner till vilka spanings- och utredningsarbete inte hör allt förär- -
tillåtasviktiga för han skall bli uppbunden skedde.det sättatt som nu

Hanteringen polisärendenav

tvåuristkommissionen behandlarJ anmälningar polismän ställenmot
rapport.i sin Juristkommissionen förstanoterade det redan deatt

dagarna efter in tipsmordet korn polismän och utredningenattom av
sådana fåtttips i den diskussionen i massmedia densenare samman-
fattande polisspåret.benämningen Utredningen omfattade vid tid-

Åtskilligapunkten trettiotalet polismän. tipsen sikte dentog attav
någonutpekade polisen lik fantombildema, eller pussel-var av

bildema, de kallades Juristkommissionen.som av
Enligt Juristkomrnissionen hade det ledningsgruppen beslutats attav

dåvarandetipsdessa skulle handläggas vid säkerhetsavdelningen, med
byråchefen Per-Göran Näss huvudansvarig. Per-Göran redo-Nässsom
visade utredningsresultaten till Holmér,Hans gjorde den slutligasom

låg åklagarebedömningen. Utredningen inte under innan Claes Zeime
den maj förundersökningsledarskapet. före-l Samtliga tipsövertog

dådrogs för Claes Zeime i september 1986; de flesta redan avfördavar
från fortsatt handläggning.

Juristkommissionen godtog den valda ordningen där utredningen i
byråchefdenna del lagts säkerhetsavdelningen under erfarenen som

Per-Göran konstaterade vidareNäss. Man tipsen rörande polismänatt
någoninte behövde ha grund för egentlig misstanke anfördeochgett

allmänt

tips kommer in vid spaningsmordDe har delvis karaktärettsom en annan
anmälan brott. sig regel uppgifter iakttagelserDetän rören om som om om

Sådanavilkas samband med brottet kan ganska oklara. tipsvara ger som
någonregel inte grund för egentlig misstanke. för förunder-Inom ramen

så småningomsökningen bearbetas olika tipsen.de De läggs till hand-
Ävenlingarna utredningen i inteden delen kan föras längre. tipsnär ettom

färdigbearbetat såvid viss tidpunkt kan det tas nyttanses som en upp
det finns anledning till det, därför kommit framdet harsnart t.ex. att nya

uppgifter. tips sidanAtt läggs kan inte jämföras medett t.ex. att en
förundersökning baserar sig brottsanmälan läggs ned.som en

Att enskilda tips detta slag läggs sidan inte detsammaär attav som
faktisk alltsåbrottsrnisstanke och avskrivits. finns inteDetutrettsen

55 någotSOU 1987:72, fylligt ff.kort 73 och 158s. mer s.
55 160.A.a.S.
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något åklagare in för ställningstagande.krav skall kopplasatt ett
ändå fråganemellertid ställa sigEnligt Juristkommissionen kunde man

låtainte varit lämpligt successivt tips polismänsdet hade att omom
åklagarens kännedom.inblandning i mordet komma tilleventuella

skettzansåg såJuristkommissionen borde haatt

frånåklagare, först delvis och börjanFörundersökningen leddes avav en
syften ligger bakommaj 1986 i sin helhet. Med hänsyn till de sär-som

brottspåståenden polismänutredningar riktasregleringen motom somav
vår varit fördel dessa utredningar hadeskulle det enligt mening ha en om

åklagaren tagit ledningdet hade direktsärbehandlats sättet över ut-att
del.redningsarbetet i denna

på brottsbekämpningenEffekter

Olof den polis-Mordutredningen efter mordet Palme är största
utredningsåretförekommit i Sverige. Under det förstautredningen som

ungefär vissa150 polismän med mordet. Vidarbetade i genomsnitt
direktbetydligt Siffran omfattar demtidpunkter styrkan större. somvar

tillfälligt förutredningen, inte dem engageradesarbetade med som
tillslag.enskilda operationer exempelvis dörrknackningar och s.k.

indirekt in iomfattar inte heller de poliser drogsDen t.ex. an-som
Mordutredningen föranleddeledning utökad livvaktsverksamhet. avav

Stockholmspolisensnaturliga omprioriteringar framför alltskäl av
Övriga direkt hän-kostnader dvs. löner kundeänannatresurser. som

år till 20 miljonerföras till mordutredningens första uppgick drygt
föranledde mycket kraftigt övertidsuttag.kronor. Utredningen ett

enligt Juristkomrnissionen naturligt den koncentrationDet att avvar
återverkningarfick för polis-ärendet krävde annanresurserna som
våldsrotelns iEftersom huvuddelen personalverksamhet. togsav an-

språk fick mordet konsekvenser för utredandet och uppklarandet av
våldsbrott fler ärenden vadi Stockholm; balansema ochväxte än som

åtgärd. uristkomrnissionenvarit fallet lades nedskulle ha Jutanannars
låg för fickfann dock störningar inom vaddessaatt accep-ramen som

beträffandeunder omständigheterna. Samma bedömning gjordesteras
användning bl gickanvändningen rikskriminalens som aav resurser, en

förmögenhetsbrott eko-brott.bekämpningen vissaöver grövreut av

57 160A.a.s.
58 ställe slagit fastoklart hur kommissionen Den harDet är annatmenar.

föreslås utred-förundersökningen inte lagligen kan delas Men här attatt upp.
i särbehandlas.ningsarbetet denna del

59 240.A.a.s.
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Störst konsekvenser fick mordutredningen för narkotikabrotts-
bekämpningen. frånSamtliga polismän, 50, de s.k. gatulangnings-ca

fördes redan första veckan efter mordet till kriminal-övergrupperna
återgickavdelningen nio dem i juni -86, kvarstod till junirestenav -

87. Juristkommissionen fann inte anledning kritisera det för-att
hållandet från anspråkpersonal gatulangningsgruppema i iatt togs
mordutredningen inteoch heller det faktum verksamhetenatt mot gatu-
langning kortare tid korn ligga helt Däremot riktades kritikatten nere.

så småningomverksamheten inte någonmedmot att ersattes annan
organiserad narkotikabrottsbekämpning. Juristkommissionen konsta-
terade årsde samlade polisresursema därvid under tid minskadeatt ett
med ifrågasatte30 och detta förenligt med deprocentca om var
regeringsdirektiv förelåg angående narkotikabrottsbekämpningen.som

avslutadez°°Juristkommissionen

svårförklarligtFör det sig sådet inom Stockholmspolisen underter attoss
lång tid åtgärderinte vidtogs kraftfulla inomför för distrik-attmera ramen

samlade bibehålla nivån3 000 polismän den tidigaretets resurser ca- -
narkotikabekämpningen.

Juristkommissionen ocksåuppmärksammade det övertidsuttaget,stora
vilket bådehade flera aspekter, arbetsrättsliga och ekonomiska-Det
fanns inga siffror redovisade det normala övertidsuttaget,som men
detta torde alltsåha varit mycket Nödfallsövertiden, kommerstort. som

preciserad.därutöver, fanns däremot utgjordeDen under perioden
-86 juli -87 86 636 timmar, vilket enligt Juristkommissionenmars -

årsarbetskrafter.motsvarade ungefär 43 Juristkommissionen ställde sig
frågandeallmänt kritiskt till den och i tiden utsträckta använd-stora

ningen nödfallsövertid.av

Informationsfrågor

Information brottsutredning två håll,det här slaget skallom en av
inåt,dels in utåt,i den organisationen, dels till allmänheten viaegna

massmedia. frågaDet givetvis inte alltigenom informa-är om samma
tion i de bägge fallen.

°° A.a.s. 241.
6 Enligt arbetstidslagen fick allmän övertid inom timmar200tas ut en ram om

kalenderår.under Utöver detta fanns nödfallsövertid.regel Den för-ett en om
bl.a. eller olyckshändelse eller liknande omständig-utsatte att natur-en annan

het inträffat inte förutseskunnat arbetsgivaren.som av
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den informa-uppmärksammadeJuristkommissionen internaatt
admodellen medfungerade illa. Bl.a. konstateradesbitvistionen att en

förbereddinforrnationsproblem. Iskapar särskildahoc-organisation en
folk förhandberedskapsplanfungerar enligtorganisation vetensom

medan adförutsätts vadhur strukturen göra etc,ut, ensomser vem
måste sig och sedan sjunkabörja med "presenterahoc-organisation att

såfinnsfrån belastning, detinforrnationssynpunktvilketin, närär en
medarbetama.också nåskall tillmycket annat utsom

ansåg klar bristJuristkommissionen vidare det attatt per-var en
nåddesvåldsrotel fullgodinteStockholmspolisenssonalen vid av

fråntips allmänhetenutredningsläget. Deinformation mottogsomom
tillinformerade vadfall inte blivithade i vissa sagtssomomens

brist, eftersomfrån sida.ledningsgruppens Dettamassmedia storvar en
från allmänheten ochför bedöma tipsunderlagdet dem sämre attgav

den inkom-försvårade adekvatmöjlighetderas sätt sorteraatt ett
från spanings-utifrån vad intressantmande informationen som var

synpunkt.
och dennesinformation stannade hos HolmérViss Hans närmaste

organisationen iuttryckligen införklargjordesmedarbetare. Detta
sådant förfarande,noteradeJuristkommissionenövrigt. oavsettatt ett
engagerade i brottsutred-bidra till deför det, kanskälen äratt som

faktiskt dvs. det skaparinformerade vad designingen sämre äntror
osäkerhet

åklagare och polismassmedia hadeBeträffande informationen till
restriktiv och föredroghadeK.G. Svenssonolika synsätt. synen

prin-något förekommit ipressmeddelanden viktskriftliga när samtav
utåtriktad i denutomordentligti övrigt. Holmércip tystnad Hans var

massmediemas förfogande viaofta sig tillhan ställdemeningen att
intervjuerpresskonferensen osv.

påpekas svenska regleringendeni detta sammanhangDet kan att
fråga hurkänslig bedömameddelarfrihet det till delviskring gör atten

väljerinom det allmännabefattningshavare att gentemot mass-agera
frånpå myndigheters sida;öppenhetfinns dock i lagen kravmedia. Det

kringockså regleringentill uttryck i den omfattandekommerkrav som
rådRikspolisstyrelsens allmännaoffentlighetsprincipen. I angavs

påmassmedia brotts- ellerpolisens samarbete medvidare det iatt

62 infor-i samband medanförde inte detta uttryckligenJuristkommissionen att
anslutning till diskussio-mationsfrågoma i stället ibehandlades. Det uttalades

93,Se SOU 1987:72arbeta enligt beredskapsplan.behovet att s.av ennen om
någonförhållandet samlad infonna-detJuristkommissionen kritiserardär att

organisationen aldrig lämnades.tion om
53 1987:72 148.SOU s.
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olycksplatser väsentligt samhällsintresse polisens verksamhetär ett att
präglas öppenhet och insyn såmassmedias arbete därförsamt attav
långt möjligt bör underlättas.

Juristkommissionen gjorde för sin del ingen egentlig bedömning av
hur de inblandade det hade antagligen bl.a. göraagerat; attpersonerna
med de hinder meddelarfriheten uttalandet eventuellmotreser av en
komrnissionskritik i det hänseendet. När det gällde polisens allmänna

sköta informationen till massmedia hade kommissionensätt ingaatt
principiella invändningar. Däremot Juristkommissionen mycketvar
kritisk åklagaretill hur polis och tillsammans skött informationen till
massmedia:°

åklagarledd förundersökning åklagareEn bedrivs och polis i samarbeteav
med den arbetsfördelning dem rättegångsbalkenemellan föreskriversom
och i övrigt två friståendehar utvecklats i praxis. Att myndighetersom
detta har för verksamhet har sin särskilda be-sätt ett gemensamt ansvar en
tydelse det gäller kontakterna med massmedierna. Medierna harnär be-ett

fårättigat intresse frågaklara och entydiga besked i verksam-attav om
Myndigheternaheten. har intresse kontakten medett gemensamt att mass-

medierna samordnas inte olikaoch besked lämnas. vanliga fallI utgöratt
någotinte detta problem.

Den utveckling utredningen Olofmordet Palme fick, medsom av en
stark ledningsgrupp hos polisen åklagama,kom i motsatsställning tillsom

ocksåskapade emellertid problem informationssidan. Informationen
Åklagarnakorn helt skötas polisen. höll sig i bakgrunden ochnästan att av

hade inte vilken information Något samrådpolisen lämnade.grepp om
mellan myndigheterna förekom inte heller beträffande den information som
lämnades. Denna bristande samordning kan inte ha intressetgagnat av
entydiga och klara besked till allmänheten.

slåJuristkommissionen fortsatte fastmed en samordningatt att av
infonnationsfrågoma skulle ha haft frånbetydelse förunder-stor

fortsattesökningens synpunkt och

åklagamaNär motsättningarna mellan och polisen fick nyhetsvärde i sigett
lade vardera myndigheten ned tid och för föra sinaatt utresurser syn-

tillpunkter massmedierna. Vi har exempelvis Hallberg polisensnoterat att
ofñcielle vårtalesman, underanm delen januari 1987 i sinsenare av
information till massmedierna mycket klart ställning för polisen ochtog

åklagama. Ett exempel Svenssons pressmeddelande iärmot annat sam-
33-åringen.band med han lade ned förundersökningen enligtDet äratt mot

vår mening självklart myndigheter har till uppgift samarbetaatt attsom

64A.a.s. 227.
65 228.A.a.s.
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varandra istridaskall använda tid och tillinte att mot mass-resurser
medierna.

ledningFörundersökningens1.3.4

Bakgrund

Åklagarinträdet K.G. Svenssonmordutredningen skedde successivt.i
G-delen den 6förundersökningsledare i Viktorinträdde mars.som

framgått från Holmér den 1 maj,Claes Zeime Hansövertog var-som
Somalltså beträffande Viktor G.behöll sin delvid Svensson dock

iförundersökning enligt reglernabeskrivits skallredan rätte-en
så någon misstänkasgångsbalken åklagare skäligen kanledas snartav

då påkallat särskilda skäl. När Svenssondet "ärför brottet eller togav
huvudregeln bortsettsåvitt med stödgällde Viktor G detöver avvar

delvis Övertagandefrån lagstöd fördet torde ha saknats ettatt av
ha motiveratsZeimes inträde tordeledningsansvaret, medan Claes

med särskilda skäl".
åklagare gjortfrågan såväl polis haIden formella sammasomsynes

skedetåklagarinträdet: krävdes inte i det inledandedetbedömning om
Åklagarnaändamålsenlig.Guppdelningen beträffande Viktoroch var

föredrog intesamtidigt ledningsgruppenstod helst vid sidan attsomav,
Även bäggeutredningsarbetet.spanings- ochha dem inblandade i om

ställ-innebar deras respektivefelaktiga bedömningargjordeparter
i detta skede.konflikten inte aktualiseradesningstagande den latentaatt

Claesformellt övertagitsförundersökningsledarskapetSedan av
allahuvudfunktioner tidigareZeime, varigenom de tre varsomen av

frånalltså polisen, konfliktenkomhos Holmérsamlade Hans togs
sammanbrottet den 20Tiden därefter och fram tilltydligt i dagen.

åklagama lednings-ochpräglades maktkamp mellanjanuari 1987 av
anspråkochHolmérs rollLedningsgruppens och Hansgruppen.

åklagaren redan behandlats.förundersökningsledare hargentemot som
frågan delatdock till bakgrundendetta sammanhang hör detI ettatt om

efter den 20återkom förhandlingarnaförundersökningsledarskap i
så Holmér enligtsigSom förhöll det vidare Hansjanuari. nämnts att

förundersökningsledarefacto ageradeJuristkommissionen de ävensom
förundersökningsledarskapetåklagarinträdet, innebärefter vilket att

maj.varit splittrat efter den 1i praktiken hakan ävensägas

frågeställningar:aktualiseradeHändelseförloppet tre

O åklagarinträdet ha skettbordeNär
0 förundersökningsledarskapet delasKan
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O Hur förundersökningsledarens befogenheter åklagar-avgränsas efter
inträde polisens spaningsledning och polisorganisationen igentemot
övrigt

åklagareNär borde ha inträtt förundersökningsledaresom

Juristkomrnissionens fråganställningstagande till åklagarenärom
borde ha inträtt förundersökningsledare inte entydigt. Dessärsom

uttalande:°°åsiktprincipiella framkom i följande slutsatsvis anförda

vårVi för del det naturliga arbetssättet hade åklagarevaritatt attanser en
omedelbart inträdde ledare förundersökningen i dess helhet och attsom av

utgångspunktenmed den samrådi fastställde hur detman gemensamma
arbetet skulle bedrivas.

Betydelsen detta ställningstagande på-tonades dock ned med ettav
åklagarinträdetpekande i sig inte det viktigaste, det vik-attom var

fåtigaste ståndtill någonsamarbete i lämplig formnäraatt ettvar
frånredan början. Tidigare hade Juristkommissionen uttalat det inteatt

kunde åklagarefel inte fråninträtt början.sägas Därtillattvara ger
lagen, förarbetena och praxis inte tillräckligt Fråganklar ledning. iär

emot.°7grunden lämplighetsfråga och det finns bådeskäl för ochen
denAtt egentliga bedömningen åklagare gått frånborde inattvar en

början framskymtar emellertid "Såvitti vi kanrapporten:senare se
hade det varit åklagarenaturlig lösning frånredan början hadeatten en

förundersökningenfñsin ledare helaträtt Till detta kan fogassom av
Juristkomrnissionens bedömning åklagarinsatsen huvudöveratt taget
borde ha varit aktiv.mer

ställningstagandet så,kan tolkas Juristkommissionenatt satte ett
fungerande samarbete måletdet primära för organisationen. Dettasom
hade kunnat åstadkommas åklagare gått in förundersök-om en som
ningsledare och tagit tag i åklagarnaärendet, blev stående lite vidnu
sidan svårtoch hade sig gällande. Skälet till Jurist-göraatt attav
kommissionen ändå ansåginte det direkt fel göraatt attvar som
myndigheterna gjorde ha varit dels regelverket inte tydligtattnu synes
krävde detta, dels fungerande samarbete i och för sig borde haatt ett

åstadkommaskunnat även sätt.annat
utgångspunktEn för Juristkomrnissionens bedömning i denna del

vidare det till syvende sidst åklagarenäratt avgörvar og som vem som

66A.a.s. 97.
57A.a.s. 96.
68 106.A.a.s.
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utgångspunkten skrevförundersökning. allmännaDen är,skall leda en
Juristkomrnissionem

förundersökningsledningen,åklagare alltid ha övertarätt attatt anses enen
åklagarens handiåklagaren liksom det har lagtsfinner skäl till det,när att

påkallat skäl.särskildaÖvertagande "finnesavgöraatt ett avom

ändamålsresonemang,På försställe i utmynnarettrapportenannat som
talan iuppgiften föraåklagaren hari eftersom det är attatt som

inflytandet detmåste åklagaren också avgörandeha det överdomstolen
uppgiften. Påutförandet denfram för ännuunderlag etttas avsom

vilketåklagarens ochhandslås fast det helt ligger i sättställe att om
förundersökningsledningen.71han vill överta

frånförundersökningenansågParlamentariska kommissionen att
starka skäl föråklagare, fall taladeiha lettsbörjan borde vartav

dettaz"

Åklagarväsendet förundersökningsverk-förövergripandehar ett ansvar
så allvarligt brott detspeciellt ochstatsministermordsamheten. Ett är attett

såfrån blibörjan börförundersökningenledningenuppenbartär att av
tillmed hänsynnödvändigt inte minstmöjligt.kvalificerad Det varsom

utredningen ägdeimobilisering polisensden exempellösa somresurserav
tidigt klartstod vidarefantasi kunde förutses. Detoch störreutansomrum

mycketundersökningarbrottsutredningen skulle innebära stortettatt av
någon siktmöjlighetspår åklagaren skulle hauppslag. Omantal och att

ifrån hade insyn ochhan börjankrävdes detleda förundersökningen att
åstadkommaskunde intepåverka uppläggningen arbetet. Dettakunde av

Ävenförundersökningen.och faktisk ledningformellänannat avgenom en
åklagare förlora iskullepolis ochsamarbete mellanmed det bästa man

ledningenfaktiskaåklagaren vid sidan denställde sigeffektivitet avomom
förundersökningen.

utredningen,åklagaren borde detaljstyraintesagda innebarDet att men
möjliggjordepositionskaffat sighon borde haväl han elleratt somen

utvecklade sig.utredningenåklagarinsatsen till hurkundeatt anpassas
Parlamentariskaåklagaren i stället vid sidanhamnadeNu om.

åklagarenbedömning inte innebardesskommissionen tillfogade attatt
för-integällande bestämmelserhandlat i strid med överatt tagenom

vida och sakenlämnadeundersökningsledningen. Lagstiftningen ramar
lämplighetsfråga.var en

°° A.a.s. 95.
7° 112.A.a.s.
7 101.A.a.s.
72 80sou 1988:18 s.
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någon fråganuppfattning iJustitiekanslern uttalade inte bestämd
åklagarledd frånförundersökningen borde varit början,ha menom

kritiserade K.G. för passivitet i det denne enligt inteSvensson JK ut-
nyttjat befogenheter han hade, bl.a. möjligheten detde över-att ta

förundersökningsledningen.73gripande föransvaret

förundersökning lagligen uppKan delasen

fråganJuristkommissionens beträffande förunder-bedömning om en
delning förundersökningsledar-sökning kan delas tydlig. En avupp var

slag.möjlig i mordutredning detta Kommissionenskapet inteär aven
lutade heller generellt bör möjligt meddet inteatt sett vara en upp-

fråndelning förundersökningen gäller avstodenda brott,när ett attmen
sådan ståndpunkt,sig för eftersom det enligt kommissionenbinda en

mångenomgångskulle allsidig olika tänkbara fall. denkräva Ien av
någonöverhuvudtaget skall möjligt med form uppdelningdet var av

ske.åklagarendet helt sak för hur det skall Be-avgöraattvar en
träffande den uppdelning ägde mellan K.G. Svensson ochsom rum

fannHans Holmér, där den förre ledningen i Viktor G-delen,övertog
Juristkommissionen i tvivelaktigt rättsligtdet hög grad detom var

sättetmöjligt förfara detatt
fårJuristkommissionens reservationer bakgrund JKmot attses av

dåfrågan, frånredan hade sig i i granskningsärendet 1986, ochyttrat
funnit uppdelning det slag tillämpats i Viktor G-delenatt en av som

tillåtenfick betraktas vidare nedan. dock tydligtse Det är attsom
Juristkommissionen inte delade bedömning. själva verketJK:s I

dennac"argumenterade uristkommissionen uttryckligenJ emot

möjlighet förundersökningsledningen inte direkt harAtt delaatten
vårförutsetts lagstiftaren mening obestridligt det vidareenligt ochär ärav

sådant förfarandetydligt för med sig allvarliga risker. Det belysesatt ett
ocksåinte minst händelseförloppet i detta fall. har följaktligen ställtJKav

vissa för tillämpningen i praktiken villkor. förutsättningEnstränga ärupp
nämligen enligt dras och erforderlighonom klara ansvarsgränseratt attupp

åklagare åklagareninfonnation polis, iutbyts mellan och synnerhet att
hålls informerad de delar förundersökningen han inte haräven om av som
det ledningsansvaret för.omedelbara

73JK-Beslut 1986 165.s.
74sou 1987:72 102.s.
75A.a.s. 101.
76 126.A.a.s.
77A.a.s. 100
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såArgumentationen i anslutning till detta uttalande entydigär attpass
måste förstå såsammanfattningsvis Juristkommissionensaken attman

ansåginte delning förundersökningsledarskapet under deatt en av
framgår ocksåformer förekommit rättsenlig. Det densom var av

slutsatsenr"sammanfattande

frågaVi sammanfattningsvis det kan i det huvudsättas överattanser om
finns fall i vilka det riktigt och lämpligt dela ledningsansvaret förär att en
förundersökning det i fall. i hän-skedde detta Det torde allasätt som

sådantdelser till fördelarnahöra undantagen de sakliga med för-att ett
någotfarande särskiltavgörande eller Däremotsätt är stora.ens synes

åtminstonedelning riskentypiskt dra med sigansvaret sett atten av
åklagaren förlorar i överblick och den honom ledda utredningen bliratt av

frånmindre allsidig och därmed rättssäkerhetssynpunkt sämre än om an-
missförstånd i för-odelat. Vidare riskerar oklarhet ochärsvaret man

hållandet åklagaremellan och polis.

K.G. Svensson hade skäl för sitt beslut dela förundersök-attsom
ningsledningsansvaret inte ville det formellahanangett att ta ansvaret

påverka.för utredningsarbete han i realiteten inte kundeett som
har:79såJuristkommissionen kommenterade detta

Om skall detta motiv för redan dettauttryck Svenssonett attman se som
få svårighetertidiga stadium hävda sigmycket räknade med attatt mot

vårpolisens ledningsorganisation, kan vi för del inte finna beslutet
försvarbart.

ansågheller förunder-Inte Parlamentariska kommissionen att en
Över-sökning, i fall inte delasden rörde brott, kundevart ettom upp.

detta.vägande skäl talade enligt kommissionen emot
alltså tvåJustitiekanslern, granskning föregick kommis-devars

ansåg framgåttsionema, tillät uppdelning förunder-lagenattsom en av
sökningen. Enligt JK det inte ovanligt med uppdelning vid störrevar en
brottsutredningar och erfarenheten visade inte medföradet skulleatt
några ansågolägenheter. uppdelning välJK kundeäven att en gagna en
effektiv och rättssäker brottsutredning. förutsättning för detta iEn var
och för sig klara dras och erforderlig in-ansvarsgränseratt upp

utbyts.’ Någotformation generellt problem utgjorde ett delat ledar-

78 103.A.a.s.
79A.a.s. 102.
3° sou 1988:18 86.s.
81JK—Bes1ut 1986 161.s.
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skap inte enligt JK. De problem hade uppkommit i falldetta hadesom
orsakenhelt andra

Enligt min mening har de konfliktsituationer uppstått vid utred-som
ningen mordet Olof Palme sin grund i personliga motsättningarav mera
mellan företrädare för ledningsgruppen och Svensson i principiellt olikaän
uppfattningar för förundersökningens ledning.ansvaretom

återkomJK till denna förklaring i sin sammanfattande bedömning och
uttalade ställe han haft "anledning det harannat att att antaga att
förelegat motsättningar mellan Svensson och Holmer personlig art.av

tidenMotsättningarna årligga flera tillbaka isynes
JK:s bedömning med andra 0rd att ett gottvar om man genom

samarbete kan dra klara och utbyta erforderlig information,gränserupp
föreligger inget hinder dela ledarskapet i förundersökning;mot att en

det i detta fall inte fungerat inte regelverkets fel deatt utanvar
inblandade eftersom de inte kunde samarbeta.parternas,

Förundersökningsledarens respektive polisens befogenheter

Såväl K.G. Svensson förundersökningsledare hade enligtsom senare
svårigheteruppfattningar sitt ledarskaputövaatt gentemotegna

polisen. såAtt det faktiskt förhöll sig bekräftades Juristkommis-av
sionens granskning. frågan åklagareDet vilka befogenheterreser om en

förundersökningsledare förhållandehade i till den operativasom
utredningspersonalen.

Juristkomrnissionen påslog flera ställen och i flera sammanhang
åklagarefast förundersökningsledare helt bestämmer överatt en som

uttalandetförundersökningenhur skall bedrivas, bl.a. i följ ande

Rättsligt har polisen vid meningsskiljaktigheter åklaga-finna sig isett att
beslut sådantoch kan för del förfoga enbart haröver göraattrens egen som
tilldelning sådanamed och beslut polismyndigheten fattar iav resurser som

egenskap polispersonalens arbetsgivare.av

Juristkomrnissionen bl.a. följande fall där polisen inte efter-tog upp
kommit eller åklagarenssökt hindra förundersökning.sättannat

82A.st.
83A.a.s. 177 164.resp.
84SOU 1987:72 126s.
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tidUnder G. SvenssonsK.

vidprovskjutningarbegärdaO till SvenssonmedverkaVägran att av
polisensvårförklarligtemellertid mycketfinner det att"ViFOA. - kommissionen.FOA, skrevhosundersökningsigmotsatte en

delarvissarörandeinformationO SvenssonFramställningar omav
ochpersonPalmesOlofrörandebrottsutredningen t.ex. omav

dröjsmål ochföranleddebrottsplatsenutredningkompletterande
såvitt kunnatvi harpå grunden,sida denfrån polisensinvändningar

dellåg utanför hansefterfrågadedet Svenssonuppfatta, avatt som
framgått sigitidigare harförundersökningen. "Detta är som-
Juristkommis-kommenteradeskäl,ovidkommandesjälvt ett

sionen.

enligtutredningsman,april denO lbegärde denSvensson att som
medförhörenförhuvudansvarigobjektivitetbrustit iSvensson som

gehörfick intefrån Svenssonutredningen.skiljasskulleG,Viktor
detta.för

infor-allsibland inteochslumpvis0 ibland endastfickSvensson
framförthanrekonstruktioner, attplanerademation atttrotsom

tillfä1len.88sådanavidåklagare skulle närvara

GViktordeutredning1986april0 krav den lSvenssons avav
först.ignoreradesChérifrån café Monåberopade alibivittnena

efterlysning iomedelbarordermaj givit12SvenssonSedan om en
vägradeanvändasskulledenmassmedia och textangett som

uppdraget.utföraledningsgruppen

4Holmér denmed HanstelefonsamtalO begärde vidSvensson ett
förhör medavseendeförhörsprotokollfå del ettapril ettatt av

sammanträdeunderfått kännedomhanPalmeLisbeth ettomsom
april21Holmér. Denhållits Hanshadeförhöretinnan;dagen av

då protokolletoch erhöllskriftligensig begäranupprepade han en
senate.dag

förundersökningsledarei egenskap0 material SvenssonAnnat avsom
sedanförstdelfick hanförsorgpolisensfått delborde avgenomav

85 153.A.a.s.
8° 103.A.a.s.
87 57.A.a.s.
88 56.A.a.s.
89 61.57A.a.s. resp.
9° 57.A.a.s.
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han uttryckligen begärt det. Det gäller obduktionsprotokollet,
m.m.9‘Vittnesuppgifter från brottsplatsen Juristkommissionen ut-

vecklade i sammanhanget polisens skyldighet enligt förundersök-
ningskungörelsen hålla åklagaren underrättad och fannatt att
ledningsgruppen gångerupprepade bröt denna reglering.mot

O Den 4 april begärde Svensson Hans Holmér skulle söka förmåatt
Lisbeth Palme medverka vid rekonstruktion. Hans Holmératt en
förklarade inför ledningsgruppen dag han inteattsenare samma av-
såg frågan med Lisbeth Palme; Svenssons önskemålatt ta upp

vidare.såledesfördes aldrig

0 Den 21 april rapporterade Svensson resultaten från FOA:s prov-
skjutningar till ledningsgruppen och begärde skriftligen hus-att
fasadema vid Sveavägen skulle undersökas för spåra eventuellaatt
anslagsmärken. Hans Holmér beslöt undersökningen ñckatt vänta.

stånd.Den kom aldrig till

0 Turerna kring de ledningsgruppen begärda konfrontationemaav
med Viktor G, alltså åklagarenskrävde medgivande, välärsom
kända. Ett led i dem ledningsgruppen inteär accepterade för-att
undersökningsledarens beslut, ärendet till överåklagarenutan tog
Claes Zeime. Via regeringens observatör fördes ocksåsaken till
departementet och vidare Riksåklagaren,till sedermera ändradesom
Svenssons beslut i den riktning ledningsgruppen önskade. Detta

april.ägde de sista dagarna irum

0 Ledningsgruppen ville i slutet april Viktor G skulle meddelasattav
reseförbud. sådantEtt beslut krävde medverkan åklagaren.av
Ledningsgruppen misstänkte Svensson inte skulle medatt ett
reseförbud och därför aldrig saken med denne. Viktortog Gupp
hade begärt få Ledningsgruppen sålösteatt sakenut ett nytt attpass.
passmyndigheten kontaktades för fördröjande utlämnandeett av av
passet.

0 Sedan reseförbudsfrågan aktualiserats ledningsgruppen införav
Claes Zeime och Svensson fått kännedom ledningsgruppensom
önskemål, bad Svensson ledningsgruppen Hans Wranghult om en
promemoria med de skäl fanns för reseförbud. Hans Holmérettsom

9‘ A.a.s. 119.
92A.a.s. 57 f och 120; jfr granskningen iäven JK-Beslut 1986 144 ff.s.
93sou 1987:72 58.s.
94A.a.s. 59
95A.a. 60.s.
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tillmeddelandeZeime medtill Claesanledning däravi ettvände sig
avsågpolisen inteinnebörd attMeddelandetsSvensson. attvar

ställningfickSvenssonpromemorianbegärda tadenframställa attutan
ändå.sakentill

Viktor Gmedförhörledningsgruppenplanerade0 majmitten ettI av
i dennainteinbegrepsSvenssontid för detta.bestämdeoch
avskrevstånd Svenssoneftersomaldrig tillFörhöret komplanering.

maj.16ärendet den

tidClaes ZeimesUnder

Åklagarnas utredningens1986höstenunder0 upprepade krav att
särskilt ikompletteringmedbreddasskulleinriktningallmänna

efter-Grandmannenden s.k.inriktningmedochGrandavsnittet
inte. hösten,helaunderföljetongvarithaKravenkoms ensynes

Josephson.Riberdahl ochfrån åklagarnapromemoriorbl.a.med
konfrontationerdelohörda. Eninte heltförklingade dockKraven

påpekasförtjänarnovember. Detpåbörjades i slutetförhöroch av
iskulle denigång allvarlångt komutredningennäratt senare

betydandefannhovrätti Svearesulteraslutändan att sanno-en
identiskutanför Grandiakttagitslikhet för varatt person somen

målet.åtalade imed den

glasögonbeträffandeutredning0 fördjupad ettBegäran somparom
möjlig flyktväg,mördarenförSnickarbacken,upphittats en

inte.efterkoms

beslutadeuttryckligenledningsgruppenO attexempelfinnsDet att
tillskulle lämnasintebrottsutredningeninformationviss ur

gällerJuristkommissionenanförsexempelåklagama. Det enavsom
ku1oma.‘°°upphittadeangående Sveavägendepromemoria

åklagarna,tillfällenvid flera0 förekomnovember/december attI som
po1isen.‘°‘materialundanhöllssåg direktde det, av

tillförklarade hani och0 Holmér TVgick Hans attdecemberI ut var
förekommitsamråd hadehuvudspåret. Ingetsäker95 procent

96A.st.
97 61.A.a.s.
98 67 och 115.A.a.s.
99 överprövningar.ledningsgruppens116Se oma.a.s.
‘°° 119.A.a.s.
1°‘ 68.A.a.s.
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med förundersökningsledaren. Claes Zeime avfärdade Hans
Holmérs desinformationuppgifter som

"Operation Alfa 1987", dvs. tillslaget den 20 januari

Operation Alfa på inom polisledningennamnet under höstenvar en
1986 framväxande plan omfattande, brett tillslagett mot personer,
lokaler hade anknytning till PKK-spåret. Operationenm.m. förut-som

åklagarbeslutrad ochsatte den slutligennär skulle komma till stånd,en
den 20 januari 1987, fanns det beslut och skriftliga instruktioner från
åklagarmyndigheten gällande anhållande, hämtning, husrannsakan, för-
hör, fotografering och planerade beslag. Det vad skulleangavs som
eftersökas och framhölls restriktivitet skulle iakttas;att fick t.ex.pengar

Åklagarnainte beslagtas. höll två genomgångar med de polismän som
skulle delta. I Juristkommissionens granskning finns följande påpekan-
den rörande den polisiära ohörsamheten och direkta olydnaden.

0 Den omfattande långaoch grundplaneringen för operationen utför-
des inblandning åklagarna,utan deras kommande besluttrots attav

tvångsmedel operationen.centrala -förom var
O Polisledningen hade inte kallat den personal i första hand skullesom

för husrannsakningarna till förundersökningsledningensansvara
åklagarnas genomgång.

Förundersökningsledningens skriftliga instruktioner fördes inte
direkt vidare till de poliser skulle utföra arbetet. I stället utfär-som
dade polisen instruktioner. I dessa ingick inte förundersök-egna
ningsledningens särskilda instruktioner avseende husrannsak-
ningarna.

0 Chefen för tekniska roteln Vincent Lange särskildsatte upp en pro-
memoria för den personal skulle utföra husrannsakningarna.som
Denna promemoria delgavs ledningsgruppen inte förunder-men
sökningsledningen. Enligt Vincent Langes promemoria förelåg inga
särskilda restriktioner för husrannsakningarna och den attangav
omfattande beslag kunde bli aktuella, dvs. den beaktade inte de
restriktioner åklagarna ställt upp.

Vid de husrannsakningar genomfördes gjordes omfattandesom
beslag, bl.a. avseende Beslagen hävdes i utsträckningpengar. stor

m A.a.s. 68.
103Om för det följandeannat 70 ff.anges, se a.a.s.
‘° A.a.s. 119 och 121.



1999:88SOUBakgrund76

Dettadem.fått kännedomåklagama sedanomgående ommanav
ledningsgruppen.vrede hosväckte närmast

intedenförpolisenkritikstarkriktade attJuristkommissionen mot
uttaladeochlagenrollfördelningden samman-hade angavaccepterat

fattningsvis:‘°5
inte in-Åklagarnas ledningsgruppenHolmér ochvaritmening har att--- Zeimeåklagarenlåg hosförundersökningsledningensig efterrättade att

ålåg polisen.förutsättningendenundervadfullgjordelojaltinteoch som
punkt.dennauppfattningåklagarnasavseendenviktigadelar iVi---

ändamålettillhänvisningmedfannkommissionenParlamentariska
ienskildheternaolikadeskälintegranskningsinmed att ta upp
iför sigochidiskuteradesDetprövning.tilltillslaget närmare

apropå deuttalasform. Bl.a.nedtonadnågotdock i om-rapporten,
medstridigjordesJuristkommissionenenligtbeslagfattande som

bristandepå grundskeddedettainstruktioneråldagamas att av
åtgärdernaförfråga direktivenisamordning om

följandeiframkommerövrigtibedömningarJuristkommissionens
1°7citat

informationenangåendebristervår dessadelföremellertidVi attmenar
bartochblottnågotför änuttryckvår anmåklagama, ärtill mer

tillräckligtmedtid ochiinformera rättfallunderlåtenhet i vissa nog-att
till hurmåsteverketsjälvafullständighet. Ioch sergrannhet manomman,

samarbetssvårighetematill hurochbedrevshelheti sinverksamheten
åklagamainformationen till ettbristfälligadensigutvecklades varsäga att

rollfördelningdentillämpadeintepolisledningenpåteckenflera attav
förunder-åklagare ärtillämpasskall närpolisåklagare ochmellan ensom

i realiteten uppträttvår meningenligtharHolmérsökningsledare. som
ställningenhade denformellt utanhanbaraförundersökningsledare inte när

ledningen.självbeslutat över1986 hadei majZeime tasedan attäven

svepandetyckaskansakenbeskrivadetta sättmedvetna attVi attär om
följande.emellertidvi konkret ärVadöverdrivet.och menar

omfattandesynnerligengenomförledningsgruppenHolmér ochAtt en
straffprocessuellaförutsättertillslag, attinförplanering ett stort som

Alfa,operationutsträckning utan attmycketanlitas itvångsmedel stor
därefter iochklargrundplaneringen attär utanåklagarna förräninformera

inriktning,ochuppläggningsamrådaelleranvisningarbegäraförväg om
denåsidosättandenågot änintevår mening ettannatenligt avkan somses

‘°5 114A.a.s.
‘° ff.1211988:18sou s.
‘°7 ff.1201987:72sou s.
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åklagaren.ansvarige På måste den omständighetensätt attsamma man se
spaningama inom huvudspåretför åklagarens godkännandeutanramen
bedrevs begränsade utredningsmaterialetsätt för inteett störaattsom
det polisen planerade tillslaget. Vi kan inte finna änstoraav annat att
Holmér och ledningsgruppen bedrev spanings- och utredningsarbetet

huvudspåretrörande eller mindre helt efter linjer och med mycketmer egna
bestämda och kompromisslösa anspråk åklagarna de skulle medverkaatt

tvångsmedelmed de beslut behövdes och i övrigt godta polisensom som
bedömningar rörande underlaget åtgärdernaför och syftena med hela den
planerade åklagarnasaktionen. När godkännande inte kunde utverkas
vägrade polisen sin sida godta åklagarnade bedömningar gjordeatt som
och finna sig i gjorde mindre tillslag. Vidare riktade Holmératt att ettman
internt småningomoch också offentligt åklagarnakritik förmot
otillräckliga kunskaper förmågaoch bristande riktigt bedömasättatt ett
huvudspåret.

Vi någotinte frågaisätter polisledningenssätta handlande grundadeatt
sig stark och ärlig övertygelse det riktiga i de bedömningaren om om
huvudspåret gjorde. förutSom vi markerat vårdet inte hellerärsom man
sak ställning sakfrågani den i sig. viMen kan inte handlandeatt ta att ettse

Holmér och ledningsgruppen låter såsomsig beskriva vi harav som nu
gjort förenligt med gällande fördelningär och befogenheterrätts av ansvar

åklagaremellan åklagarenoch polis, förundersökningsledare.när är Inte
heller kan polisledningens driva sin linje försvaras med desätt att argument

åberopat.Holmér i övrigt har Den logiska konsekvensen hanssom av
polischefär eller spaningsledare haratt rätt överresonemang att taen

förundersökningsledningen åklagarenoch sidan, bara hansätta är
tillräckligt övertygad han själv de bedömningama.gör rättaattom
---

vårEnligt mening den ofrånkomligslutsatsenär polisledningen iävenatt
frågorflera rörande andra utredningsavsnitt huvudspåret drev sinaän

åsikter i fullt medvetande åklagarsidan hadeattom man en annan upp-
fattning såg någraoch inte sakliga frånfallaskäl den. Att polisledningenatt
för sin del övertygad ståndpunktdet riktiga i sin kan lika litetvar om som

det huvudspåretgäller försvaranär detta handlingssätt. Som saken utveck-
lade sig frågadet inte frånsamarbete vid vilket polisensettvar om man
sida lojalt bidrog med synpunkter i sak efterhand växande kon-utan om en
flikt mellan skilda i vilken åklagamaspolisen underkändesynsätt, bedöm-
ningar och vägrade finna sig i förundersökningsledningen låg hosatt att
åklagarna.

står vårDet enligt mening klart detta förfara oförenligtsätt medäratt att
reglerna i 23 kap. åklagarensRB och polisens uppgifter och närom ansvar

förundersökning åklagaren.leds Ledningsgruppen och Holmér komen av
vårenligt uppfattning i verkligheten slags konkurrerandeutgöraatt ett

förundersökningsledning och detta fortfarande under hela hösten fram till
förändringarde tvingades fram efter tillslaget den 20 januari 1987.som



SOU 1999:8878 Bakgrund

såaldrig starksig medvår detta inte försvarasEnligt mening kan vare en
huvudspåret utrednings-ochbedömningövertygelse polisensatt avavom

i ledningsgruppenmed det enbartövrigt den riktiga ellerläget i att varvar
överblicken spaningar-ochfullständiga kunskapenhade den översom man

ledarpersonlighetstarknaturliga förkanDe argumenten somenvarana.
föreskriver den ord-omöjliga lagensakligtHolmer de närär settmen

åklagaremellanbedrivas i samarbeteförundersökningen skallningen, att
biträde.åklagarens polisenledning och medpolis underoch sommen

Även tillägga,ovidkommande kan detprincipielltdet värtär att attvaraom
i börjanåklagarna efter inläsningsskedetnågotinte visatdet sätt är att av

ledningsgrupprustade polisens1986 skulle ha varithösten änsämre att
konflikten mellan demavgörandenoch fälla dede bedömningargöra som

Åklagarna också kritiska tillställt sigsig harpolisen komoch röraatt om.
förtillräcklig sakkunskapanspråk besitta i princippolisledningens attatt

åklagarenbedömningar ankommerde rättsligagöra somsom
förundersökningsledare.

Jurist-övervägandeninstämde i deParlamentariska kommissionen
mellanbefogenheterfördelningenkommissionen gjorde vad gäller av
Jurist-och koncist.saken enkeltåklagare och polis, uttryckte mermen

vår meningenligti det hänseendet "svararkommissionens tolkningar
åklagarenframgår lederlagen:rollfördelningdenväl attmot avsom

frånibiträde heter detpolisenförundersökningen med rapportensom
‘O8kommissionen.Parlamentariska

och ipolisledningenskommissionens domParlamentariska över
hård. Polisledningen hadeförhållningssättHolmérssynnerhet Hans var

åklagarleddförståförstått polisens roll iinte velatantingen inte eller en
tillåklagaren barahandlatförundersökning utan resursvar enomsom
sittvisserligen villeförfogande. Skälet till detta göraatt manvar

uppfattningmordgåtan, även uttaladför lösa attattyttersta enmen ---
arbete":°9leda dettabäst skickadpolisledningen attvar

sådant tänkesätt detlänspolismästarei egenskap omsättaAtt ett somav
det före-utsträckning nonchaleraisistnämnda i handling att storgenom

ochden ställning detinnebär missbrukorganisationsmönstretskrivna ett av
befattningen.följer med denförtroende som

innehållerfrån 1986 bedöm-decembergranskningJustitiekanslerns
åklagarensfrågan respektivepolisensförningar relevantaär omsom
åklagarenssågframgår redogörelsen för hur JKibefogenheter. De

108 1988:18 78.SOU s.
10° 94.A.a.s.
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ÅklagarväsendetsK.G. Svenssons agerande, nedan under rubrikense
roll och insatser.

Behovet regelförändringarav

Den viktigaste frågan i Juristkomrnissionens uppdrag det gällernär
förhållandet mellan åklagarepolis och enligt kommissionenvar om
gällande regelsystem behövde förändras. Juristkommissionen ansåg
emellertid inte det inträffat visade behov förändringaratt ettsom av

förundersökningi de regler gäller försom

Denna brottsutredning har till omfattning och betydelse skilt frånsig snart
allt tidigare har förekommit och det redansagt dettaär skäl sinsom av

plats försiktig med allmänna slutsatser. svårigheteratt De ochvara
konflikter uppkom vårhade enligt uppfattning sin isom rot attmera man
inte tillvara de möjligheter till och effektivttog samarbeteett gott som
gällande regler i brister och otydligheterän i regelsystemet sådant.ger som

1.3.5 Själva brottsutredningen

Ett mord inte klaras omgående kallas spaningsmord. Detsom upp
kräver systematiska spanings- och utredningsåtgärder. åt-Det slag av
gärder återkommeraktualiseras vid de flesta spaningsmord och ärsom
alltså rutinkaraktär. Sådana vid varje återkommandespaningsmordav
åtgärder är:

Säkrande bevisning från brottsplatsen brottsplatsundersökningav
Upptagande Vittnesuppgifter från brottsplatsenav
Kartläggning omständigheterna kring brottetav
Förberedelse för tipsmottagning
Systematisk hopsamling data offrets personliga för-av om person,
hållanden dennes kontakter och förehavanden vid tiden församt
brottet
Kartläggning tänkbara motivav
Uppföljande eftersökning vittnen; dörrknackningav

0 Systematisk registrering utredningsmaterialetav

Juristkomrnissionen riktade framgått kritik den bristande be-motsom
redskapen vid Stockholmspolisens våldsrotel. Vidare bedömdes brister-

vid mångtroteln i och mycket hänförliga till spanings-na attsom

"° SOU 1987:72 130.s.
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ochledningsgruppennivå, hosdvs.för höglagtschefsfunktionen en
gick dockkritikKommissionensroteln.för vidi ställetHolmérHans

utredningen.flesta delarnadeoch omfattadedetaljlängre i av
saker.följandebl.a.Juristkommissionen tog upp

vidfungerar0 tipsmottagningenoeftergivligt kravDet attär enett
stått klaromgåendemåste haVikten häravdetta slag.händelse av

särskilddock intefickTipsmottagningenpolisledningen.för en
mordet,måndagen efter3 dvs.förrän denorganisation sommars,

Juristkommissionen haborde enligtpå fredagskvällen. Detbegicks
gällande bered-våldsrotelnföljt förtidigare,skekunnat om man

skullearbetetplanläggning för hurnågonhaftellerskapsplan annan
tioför litetvidare somtipsmottagareAntalet mestorganiseras. var

fram.svårt kommaMånga ringde hadepersoner. attsom

uppgiftenallaspaningschefen läser tips;0 rutinennormalaDen är att
överblicktillmöjligheteneftersomfleradelasinte böra avanses

lidande. I dettadå blikanspaningsarbetetsamordningochöver av
Uppgiftenalla tips.kommissarie läsaerfarenfall att varsattes en

detlångtarbetsinsats utöverkrävande ochutomordentligt trots en
fördröjande faktor.månbli i visstipsläsningennormala kom att en

sår-innebarifrågasatte ordningen; denJuristkommissionen storen
dettaföranleddekritikNågon uttryckligorganisationen.barhet för

ansågframtiden,införfrågan uppmärksammasbordeinte,dock men
kommissionen

in-grund detblev,inkommande tips0 storaRegistreringen avav
utöka denförberedskapingenfannsflaskhals. Detflödet, atten

registreringförenkladkapacitet. Enregisterfunktionensbefintliga
kon-Juristkommissionenskedde inte.dethaborde övervägts, men

åt-fortfarandefanns detavslutadesdess arbetestaterade näratt
år efter mordet,februari 1987,material ioregistreratskilligt ett

gälldeoregistrerade. Dettaallmänna tips2000fanns det varsomca
åsatts lågbedömninginledandesådant vidvisserligen ensom

ofullständigtframhöllJuristkommissionenprioritet, ettattmen
registreringenfullständigt. Attvärdemindreregister har än ettett

blevså ledningenvidatillkonsekvenserfickflaskhals attvar en
utrednings-tips tilloregistreradekopiordela utatttvungen av

l granskadeinte direktJuristkommissionenihågdock kommabörMan att
undantagsvis delintekommissionen ändvsbrottsutredningen, annattog av

förundersökningsmaterialet.
Z 146.A.a.s.
3 147.A.a.s.
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förlorade överblickpersonalen. ledde till spaningsledningenDet att
också det förekomarbetslaget. ledde till oordning;Detöver att
flera polismän, vilket förutom detuppgift delades till attutsamma

försvårade irritation, hosbrände arbetet och orsakade t.ex.resurser
gångerhörda flera sak. Detuppgiftslämnare blev om sammasom

utomstående handen intehos ha intryck dengett att enasynes av
således alltidgjorde, vilket den inte hellervisste vad den andra

gjorde

igång ochUndersökningen kring Olof Palmes kom sentperson
Någonnormal rutin. egentlig undersökningutfördes inte enligt av

spår genomfördesarbetsplatsen och bostaden i syfte söka efteratt
åt-vissa begränsadealdrig enligt Juristkommissionen, även om

Någon undersökning Olofvidtogs i det syftet. systematiskgärder av
förhållanden kontakter under den veckaPalmes personliga och hans

igångföregått Juristkommissio-mordet kom inte omedelbart.som
nen:5

igångOlof bordesystematisk utredning PalmesEn satts utanpersonom
någondröjsmål. svårt inte skedde.Vi har förklaring till detatt attse

O sådan undersökning kunde i dettasärskilda problemDe resasom en
Någonsamråda åklagaren.fall föranlett polisen medborde att

aldrig.°polisenkontakt det slaget togav

JuristkommissionenzlLisbeth skador undersöktes aldrig.O Palmes

utredningsåtgärd inte har genomförts.grundläggandeDetta är somen
Lisbeth Palme förFörutsättningarna för utreda det brottatt utsattessom

saknas viktig bevis-har därigenom försämrats. I framtidaen process
sådan undersökning haning. kan inte uteslutas skulleDet heller att en

underlag för ytterligare slutsatser händelseförloppet vid skott-gett om
också mordet Olof Palme.lossningen och därmed om

O ifrågasatteJuristkommissionen kartläggningen omständig-om av
snabbhet,brottet i alla delar präglades denheterna kring själva av

Enligt kom-grundlighet och noggrannhet situationen krävde.som
fullständig ske snabbare imissionen hade utredning kunnaten mer

förhållandenanämndes vid biografenvissa avsnitt. Som exempel
biografen samtidigt med makama PalmeGrand. Alla besöktsom

4 A.a.s. 147
5 150A.a.s.
G A.a.s. 151.
7 151.A.a.s.
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svårt någoteftersöktes inte. Juristkommissionen hade godtag-att se
tillfrågadestillbart skäl detta". De hördes inte hur desom om var

åtgärd,klädda. elementär betydelse förDet är en av samman-
ställningen olika vittnesuppgifter, kom utföras förstattav som nu

förståsefter omorganisationen i februari 1987. Förseningen innebar
den inhämtade informationen betydligt osäkrare denär änatt om

omgående.tagits Ytterligare exempel gällde undersökningenettupp
provskjutningar.de upphittade kulorna och anslutande Tillav —
försummelsema,detta kommer naturligtvis de inledande med en

otillräcklig avspäning brottsplatsen och det oorganiserade efter-av
söket mordnatten.

0 Vissa expertkunskaper centrala vid kartläggningen omständig-är av
kringheterna mord.ett

Enligt Juristkommissionens utredning hade samarbetet med rätts-
läkarna brister. Dessa hävdade bl.a. de anvisat ytterligareattstora
utredningsåtgärder i samband med obduktionsfynden redo-att

framhållitvisades för polisen, de viktenhade undersökat.ex. attav
Lisbeth Palmes skador. Polisen sig inte ha uppfattat detta. Närsäger
Per-Göran besökte rättsläkarstationen i november 1986 fickNäss

förhan klart sig rättsläkama inte hade träffat ledningsgruppenatt
och de hade saker de ville diskutera. Ett arrangeradesmöteatt om-
gående. påpekadeVid detta bl.a. viktigtde det Lisbethatt attvar

Någon sådanPalmes skador undersöktes. undersökning kom dock
stånd 19ändå inte till

Juristkommissionen konstaterade i anslutning till detta polisenatt
åtgärder, ifrågasättasgenomfört flera ovanliga kanske kundesom

återspegladelikväl allt kunde förasträvan göraattmen som en som
framåt.utredningen framstod såMot den bakgrunden det som
svårförklarligt såmycket grundläggande sakattmera en som sam-

arbetet med rättsläkama inte fungerat Sammanormalt. mönster
återkom förhållandevidare i polisens till Statens kriminaltekniska
laboratorium SKL, kunskapskälla enligt Juristkommis-en som

aktivt.°sionen därmed inte utnyttjades Juristkommissionen itog
ocksådet sammanhanget den provskjutning hos Försvaretsupp

forskningsanstalt FOA K.G. Svensson begärde under sin tidsom
åtgärdförundersökningsledare, Hans Holmér direktsom en som

svårtsig och vägrade medverka till. i förDet och sigmotsatte attvar

"8 A.a.s. 149
9 A.a.s. 151
12°A.a.s. 153.
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sådan åtgärd.bedöma värdet Juristkommissionen fann det lik-av en
svårförklarligtväl "mycket polisen sig undersökningatt motsatte en

FOA.hos

0 Eftersökningen vittnen fungerade mindre väl be-nämntsav som
träffande befunnit pådem sig Grand. Likartade brister förekomsom
vid "operation dörrknackning". Juristkommissionen följandeavgav

momdöme utförts fall:de dörrknackningar i dettaom som

ligger i sakens värdet för brottsutredningen begränsasDet natur att om
dörrknackning inte genomförs fullödigt dörr-Desätt.etten

områdetknackningar i detta fall skedde vid mordplatsen och i när-som
omkring flera fullständigaden hade brister. De inte ochmast var

Någongjordes inte enhetligt komplett uppföljning gjordessätt.ett
inte och dokumentationen hade brister i olika avseenden.

0 Samtidigt Juristkommissionen kritisk rutin-mot attsom var mer
åtgärdermässiga inte utförts fullständigtsnabbt, korrekt och ställde
frågandesig till det meningsfulla i spektakuläravissaman mer

åtgärder. gjordesT.ex. registerkontroll sammanlagt 17 000en av
två områdenbodde i aktuella i Stockholm. Ett annatpersoner som

exempel uppdrag till dataregistrerakonsultett extern attvar en
frånsamtliga hotellkort 53 000 st Stockholmstrakten under en

Ännutvå månaderfyraveckorsperiod; arbetet utföra.nästantog att
Juristkommissionenexempel nämnde i sammanhangetett som var

omfattandeden "dörrknackningsoperation med hjälpsom av en
massiv personalinsats genomfördes under timmar den 19tre mars
1986. omfattade 35 000Den kvarter och bedömdes ha berört l0

ansåg åtgärdernaJuristkommissionen ovanliga villepersoner. men
ändå inte kritisera dem, eftersom möjligheteralla klaraatt upp
brottet givetvis skulle tillvara. Den läser bakgrundsredo-tas som-

ifrågasattegörelsen betvivlar dock knappast Juristkommissionenatt
åtgärdemam.meningen med omfattar andraRedogörelsen även

åtgärder de nämnda. Den förstärker intrycket improvisationän av
utredningsarbeteLmoch bristande konsekvens i

m A.st.
1 A.a.s. 150.
m Jfr a.a.s.14l
m frånför efterlysningamaSe redogörelsen vittnen Grand. De be-t.ex. av
sökande till nioföreställningen efterlystes, inte de besökt den före-men som
gående påpekades långt ifrån frånföreställningen. nio-När det allaattsenare
föreställningen hörda gjordes ingen uppföljande efterlysning.var
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Juristkommissionen redovisar underdessa anmärkningar,Förutom som
ana1ys,5 återfinns anmärkningsvärt i denIakttagelser och delen

föregående faktaredogörelsen, följande.t.ex.

0 tipsflödet intensivast tvingades tipsmottagarna tidvisNär var som
skriva ned de tips detelefonerna för hinna medstänga att attav

fått. fickredan vidare inte samlade. Vissa dem bytaDe satt av
samlades tips-tjänsterum varje dag. Först i mitten av mars

ställemottagningen till ett

O påbörjadedet inledande skedet rikskriminalen ärende-I en egen
registrering eftersom huvudregistreringen inte fungerade. Registre-

så gårringen dubblerades Efter det samordning skettsätt. att en
handlingar registrerades,det inte dessaavgöra näratt omnumera

1986327det skedde före den 10 mars

O Jurist-Utredningen kring Olof Palmes enligtperson, som
igång utförtskommissionen för till början hakom sent, synes en av

kontakter medHolmér personligen. den 2 och 3Hans Han tog mars
Lisbeth Palme, statsministerns sekreterare och personal iannan
Statsrådsberedningen, ledningen förregeringsmedlemmar medsamt

Någon dokumentation vaddet socialdemokratiska partiet. somav
förekom vid kontakter finns inte. Enligt Holmérdessa Hans var

samrådaförsyftet med kontakterna skapa underlag ochatt om
förhållandenutredningen rörande Olof Palmes personliga

O så småningom gångi iutredningen Olof Palmes komNär om person
ordnad form leddes den polisöverintendenten Tommymer av

utredningsmaterialet framställdes bara iLindström. Vissa delar av
två till Lindström och till Holmér.exemplar, Tommy Hansettett

Åklagarnaregistrerades inte. fick inte del allt materialDet av
lång Juristkommis-rörande den avlidne förrän efter tid", skriver

sionen

O HolmérBehovet utrikespolitisk sakkunskap löstes Hansavav
han vände sig till den pensionerade diplomaten Sverkerattgenom

Åström träffade överenskommelse med denne.och "en personlig
ÅströmÅström några promemorior. fickledde till skrevDet att

125 ffA 145a s
26 137.A.a.s.
7 A.a.s. 138.
128 139.A.a.s.
29 140.A.a.s.
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utsåg departe-frånockså tjänstemanviss hjälp UD, att varasom en
brottsutredningen.‘3°imentets representant

Åklagarväsendets insatserroll och1.3.6

"Åklagarna" åklagare,något avgränsadeoklartofta denkallas grupp
imindre aktivaförekommit ellertillfällenvid olika partersom mersom

Även genomgåendeanvänderJuristkommissionenbrottsutredningen.
riksåklagarenfår Magnusinnefattabeteckning.denna Den anses

överåklagaren iriksåklagaren Morath,AxelbiträdandeSjöberg,
kammar-chefsåklagaren K.G. Svensson,Stockholm Claes Zeime,

chefsåklagaren Riberdahl, chefs-Solveigåklagaren Carlström,Lage
byråchefernakarmnaråklagaren Josephson,Boåklagaren Anders Helin,

någon.ytterligarekanskeHagelbergAlmblad och UnoJörgen samt
TalesättetJonsson.Sjöbergs efterträdare Torsten ärSedermera tillkom

någon myndighet ellerinte tydligtoklart, eftersom det motsvarar
Juristkommissionensåklagarväsendet underfunktion;reglerad synes

organisationformellgranskningsperiod aldrig ha attsatt svaraupp en
den"åklagarna" innebär följaktligenmordutredningen.för Begreppet

från delvis olikaåklagaranknytningmed somgrupp av personer
utredningen. Tale-engagerade itjänsteställen eller sättannatett var

för beslutockså deanonymiseratenderarsättet ansvaretatt som
med det inteövrigt gjorde, i och"åklagarna" fattade och det de i att an-

funktion.någon eller formelltill myndighetknyter
den 1K.G. SvenssonJuristkommissionen omtalade kort att mars

be-målet. förstaåklagaruppgiften i sin"utsågs för I rapportatt svara
utförligtnågot K.G. Svenssonskriver kommissionen detta mer

beredskapsåklagaren,förmiddagenkontaktades redan som upp-av
ånågot Svenssonärendet,därmedfattade K.G. Svensson övertogatt

emellertidkontaktadesK.G.sig ha gjort. Svenssonsin sida inte säger
RiksåklagarenspåtjänstgjordeHagelberg,dagen Uno somavsenare

riksåklagaren Sjöberg ochsarnrått med Magnuskansli. Hagelberg hade
åta uppgiften bevakasig"frågade villigSvensson attattvarom

Jurist-skriverAvsiktenoch utredningsarbete.polisens spanings- var,
hålla försig informeradskullevidare, K.G. Svenssonkommissionen att

förundersökningsledare. Unokunna inträdai skedeatt ett somsenare
förchef, Claes Zeime,också sinSvensson kontaktaHagelberg bad att

sig inteZeime visadeClaesfå godkännande tilldennes arrangemanget.
därmedframstår detinte helt klartnågra invändningar.ha Det omsom

13°A.st.
13 SOU 1987:14 54s.
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Riksåklagaren åklagarmyndigheteneller i Stockholm ytterstvar som
åklagaruppgiften.ansvarade för hellerInte tycks det klart vari denna

egentligen bestod.
framgåttSom redan inträdde sedan K.G. Svensson förunder-som

sökningsledare fråni Viktor G-delen den 6 till den 16 maj 1986.mars
Överåklagaren Claes Zeime den övriga förundersökningsled-övertog

frånningen polisen den l maj 1986. Claes Zeime fortsatte samtidigt att
fungera åklagarmyndighetenchef för och hade i den meningensom
således Frånflera roller. försommaren 1986 biträddes han heltid av
först Solveig Riberdahl och Bo Josephson och Anders Helin.senare

åklagareDärmed fyra engagerade i förundersökningsledningen.var
Någon egentlig uppdelning arbetsuppgifterna gjordes inte, änannatav

Claes Zeime förundersökningsledare och hade samordnandeatt var en
roll. Claes frånvarandeNär Zeime Solveig Riberdahl självaövertogvar
förundersökningsledningen.

Juristkommissionen riktade viss åklagamaskritik sättmot att
organisera arbetet. Det gällde Claes Zeime tog sig dubblat.ex. att
uppgifter,2 något Juristkommissionen tycks ha försvagadeansett
förundersökningsledarskapet. innebarDessutom det i princip samma
nackdel Hans Holmér länspolismästare signär togsom som upp-
giften spaningschef, tillsyns-dvs. och kontrollfunktionen föll bort.som
Claes Zeime borde ha lagt förundersökningsledningsuppgiften på
någon inom myndigheten Riksåklagareneller begärt skulleattannan

förundersökningsledare. Ett alternativ Juristkommis-utse annaten som
sionen anvisade Claes Zeime frånkunde ha befriatsattvar

förundersökningenchefsuppgiftema för helt kunna sigägnaatt
Det kollektiva förundersökningsledarskap vårt ordval före-som

ifrågasatteskom Juristkommissionen, konstaterade rätte-attav som
gångsbalken föreskriver uppgiften leda förundersökningatt att en
ligger på "Något för dela arbetsuppgifterna isystem atten person. upp

inte.4och ärende åklagaremellan flera finns egentligenett samma
Från polisen hade framförts åklagarekritik olika fattade deattmot
beslut ankom förundersökningsledaren och detta skapadeattsom
osäkerhet egentligen hade vända sig till. Jurist-attom vem man
kommissionen lämnade med konstaterandetämnet det kunde finnasatt
behov åklagaresutarbetad ordning för flera arbeteav en gemensamma

åklagamppgift,med fråga enligt kommissionen hade räck-en en som
vidd utanför detta särskilda ärende.

I sou 1987:72 106.s.
1 A.st.
134A.a.s. 107.
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instämde i JuristkommissionensParlamentariska kommissionen
åklagaresefterlyste utarbetad ordning för flera arbeteuttalanden och en

åklagaruppgift, fick bli stelbentmed tillade ordningen inteatten men
åklagarväsendetfrågan iborde "kunna lösas internt inomoch att

polisen.5samråd med
från "åklagarnaJuristkommissionenallvarligaste kritikenDen mot

visat utredningen.gällde dock den passivitet dessa under Detta tema
ställen.13°många avsåg såvälåterkommer Kritiken det inledande

från åklagarsidan enligt Juristkommissionen borde haskedet, där man
inforrnationsfrågomaorganisations-, ochövervägt ettresurs- mer

tiden sedan Claes Zeime tagit det sistnämndaaktivt Isätt, över.som
svårtJuristkommissionen finna godtagbarhänseendet hade att en

åklagarinsatsen faktisktförklaring till inte blev aktiv denänatt mer
blev.37 Sammanfattningsvis Juristkommissionen ha ansett attsynes

0 på eller ha tagit plats i led-K.G. Svensson borde sättannatett-— -
ningsgruppen följt dess arbete,och

O åklagare inträtt ledare för hela förundersökningenborde ha somen
på tidigt stadium, och attett
åklagarsidan följt spanings-under alla omständigheter borde ha

från detarbetet aktivt början dvs. godtaräven man senamer om
åklagarinträdet åklagare i ledningsgruppen.och ingen platsatt tog

åklagarhåll fleraFrån under Juristkommissionens granskningrestes
invändningkritik ha legat i luften. Eninvändningar denmot som synes

svårtåklagarna sig polis-i praktiken hade hävdaatt motatt envar
välja mellan fogaledning inte följde gällande regler; de hade attattsom

konflikt. Juristkommissionen, i saksig eller orsaka öppen som gaven
åklagama polisen det gällde regelverkets innebörd,rätt närgentemot
ansåg likväl inte detta räckte som förklaring till insatsernaattatt

förhållandevisåklagarnas så faktiskt blevsida blev begränsade desom
brottsutredningen.38 På tillbaka-i det tidiga skedet sättsammaav

återhåll-beskrivits K.G. Svenssons försvar för denvisades tidigaresom
inta.roll han valde attsamma

någraFrån åklagarhåll rättsligahävdades vidare inte hadeatt man
heller dettamöjligheter trilskande polisledning. Inteatt motagera en

Juristkommissionen, för övrigtgodtagbar förklaring, enligt somvar en
åklagarnaansåg polisen. Därviddet fanns möjligheter för hanteraatt att

35 SOU 1988:18 87.s.
36 SOU 1987:72, 94, 97, 105 och 128.t.ex. s.
37 A.a.s. 105.
33 A.a. 107.s.
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såvitt förstår åklagarnasyftade Juristkommissionen vi förfogadeatt
til1s1ag.‘3°tvångsmedelsbesluten, bl.a. beträffande avlyssning ochöver

tredje, och anslutande, invändning gällde det underlägeEn som
åklagarsidan ansåg förhållandesig ha hamnat i i till polisen. Underlaget

två polisledningenhade sin grund i omständigheter: dels det stöd som
delshade hos överordnade myndigheter dvs. regeringen, det stöd som

opinionen.°ansågspolisen ha i den allmänna
samlade invändningarnaJuristkommissionen kommenterade de

medl4l

åklagarnaden enda, nödvändiga, anmärkningen principiellt inteattmen
sådanakan försvara undfallenhet i sak övertygelse medmot egen- -

förhållanden på. för övrigt intede här har pekat Det de hellersom synes
förståelse svår,själva vilja gällande. Med all för situationengöra att var

något måsterealiteternaoch de praktiska kunde tyckas kräva annat,att man
alltså åklagarnasig klart och entydigt borde hasäga sättatt ett

sakfrågorgenomdrivit sin vilja det uppkom motsättningar i mellan demnär
polisen. i för sig fanns medel för detta.och Uppenbart det ochär att

åklagarna avsågKritiken enligt Juristkommissionen inte demot
åklagarna: Våraenskilda synpunkter principiella och sikteär tarmer

he1het.‘2 fårpå åklagarväsendets Fråninsats detta kritiken motsom
förK.G. Svensson för denne inte plats i ledningsgruppen ochatt tog att

han lät dela förundersökningen undantas. Det bör noteras attupp
åklagamasJuristkommissionen följde bedömningen förupp om ansvar

samarbetssvårigheterna med konstaterandet: "Vi kan emellertid inte
finna i högre grad ligger hos polisledningenän änannat att ansvaret

personligenoch länspolismästaren Holmér
återkomKritiken för passivitet i Parlamentariska kommissionen.

framgått ansåg åklagareSom tidigare den kommissionen bordeatt en
frånha inträtt förundersökningledare början. Parlamentariskasom

åklagaringripandekommissionen trodde kraftfullt och tveklöstatt ett
från början förutsättningarna effektivtskulle ha förbättrat för ett sam-

åklagare.4polis sammanfattande bedömningarbete mellan och I en
frånskrev Parlamentariska kommissionen det föreföllatt som om man

Riksåklagaren överåklagarens frånoch sida början tagit allt för lätt
åklagarinsatserde särskilda behov utredningen kunde kommaav som

139Jfr 124.a.a.s.
14° 123.A.a.s.

A.a.s. 124.
Z 128.A.a.s.
3 A.st.
4 sou 1988:18 81.s.
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kräva. Något riktigt försök bedriva aktiv förunder-att att en
sökningsledning inte gjorts förräntycktes ha hösten 1986. Claes
Zeimes såagerande kunde enligt Parlamentariska kommissionen tolkas

åklagarinsats,han förordade passiv bedömning kommissionenatt en en
godta.°inte kunde

från åklagarhållI anslutning till de invändningar gjortssom an-
gående svårigheten hävda den ställningen polis-att gentemotegna en
ledning uppifrånuppfattade egenmäktig och uppbackadsom man som

kommissionenskrev Parlamentariska

Allmänt det helt oacceptabelt tjänsteman bättre vetandeärsett att moten
missförhållande påståendeunder han visserligen haraccepterar ett att

påverkahan inte han kan situationen. --- Mot denansvaret att tror attmen
bakgrunden kan vi intebl Svenssons hansynsätt när sägeracceptera atta
han bara ville 33-åringenförundersökningsledare det gällde därförnärvara

intehan ville för den övriga förundersökningendelenatt ta ansvar av som
ansåg påverka.han han inte skulle kunnaatt

Justitiekanslern riktade i sitt frångranskningsbeslut december 1986
åklagarinsatser.stark kritik K.G. Svensson för fårdennes JKmot anses

ha lagt huvudansvaret för de konflikter förekom mellan polis ochsom
åklagare våren på ocksåunder 1986 Svensson, det förekomäven om
kritik Hans Holmér för bristande vilja till samarbete medmot
Svensson.8 K.G. Svensson borde enligt ha tagit i led-JK plats
ningsgruppen. endaDet skäl JK kunde finna till K.G. Svensson inteatt
gjorde det personliga motsättningar mellan denne och Hansvar
Holmér. sådanaDet kunde inte motsättningar tilläts spelaaccepteras att

åklagarensroll för information och kontakter med brottsutredningen.
Passivitet i ledningsfunktionen leder lätt till initiativet i för-att
undersökningen går åklagarentill polismyndigheten ochöver att tappar

kvarstår,undersökningen, hans formellagreppet trots attom ansvar
påpekadefortsatte hållaJK, polisens skyldighetäven att attsom

åklagaren åklagarenunderrättad inte innebar passivt kan nöja sigatt
informeradmed på bliväntaatt att

JK noterade K.G. Svensson hänvisat till viahan sinaatt att
överåklagarenöverordnade, dvs. Riksåklagaren, fåoch sökt bättre

kontakt med polisens ledningsgrupp. K.G. Svensson hade enligt inteJK
haft det påskjuta överordnad; hanrätt sättet överatt ansvaret var

M5A.a.s. 82.
46 A.a.s. 84.
147A.a.s. 95.
48 JK-Beslut 1986 163.s.
9 A.a.s. 162.
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återkommer i JK:sskyldig själv Detta är synsättettatt somagera.
något från kommissionemadebedömningar och skiljer dem synsätt

propåerfrågor K.G. Svenssonflera ochanlade. Beträffande de utanav
framgång ledningsgruppen jfr ovan,framställde till Holmér ochHans

obstruerades polisen, uttaladehans initiativdär det sigter avsom om
skulle hafunnit ledningsgruppeni sin granskning inteJK han attatt

tillhandaK.G. Svenssonvägrat att

framhållasärskilt polis-finner anledningdetta sammanhangI attatt en
rättegångs-bestämmelserna itidigare angivnamyndighet i enlighet med de

visserligen skyldig vidtaförundersökningskungörelsenbalken och i är att
frågamåsteåklagare emellertidåtgärder beslutar Detde varom.som en

propåerframfördadiskussionsvisuttryckliga beslut och inte enbartom om
åtgärder.eventuellaom

från polisens sida krävdestalaskulle kunnaFör vägranatt om enman
således formaliserades ienligt saken förstdet JK ut-termeratt av

förelåg ingenSå så enligtlänge inte sker JK:stryckliga beslut. synsätt
åklagaren.sigskyldighet för polisen underordnaatt

1979:15,departementspromemorian Ds Juhänvisade vidare tillJK
sådanaåklagarepolis och harvikten samarbetet mellandär attav

båda stå varandras förfogande;sig tillformer upplever ettatt parter
Iutredningsförfarandet.eftersträvas under helanaturligt samspel bör

påpekats det i första handpromemorian emellertid särskilthar äratt
utsträckningåklagaren förbindelserna utvecklas i denbör till attsom se

behövs,151 ansågalltså Svensson varit förfortsatte JK, attsomsom
lagensig de möjlighetersin hade inte begagnatpassiv i roll. Denne av

förundersökningen.initiativet ioch därför hade han förlorathonomgav

Tvångsmedelsanvändning1.3.7

föremål Juristkommissionens gransk-tidsperiod förUnder den som var
telefonavlyssning.omfattande användningning förekom det aven

ansåg avlyssningsig redovisa denJuristkommissionen inte kunna som
information. Till-detalj, lämnade viss allmänförekommit i menmer

stånd beträffande tiotal misstänkta. Iavlyssning hade meddelatstill ett
månader.några lång i fall sjuförekom avlyssning under tid;fall näraett

fråntillstånd varierande antal telefonlinjer;kunde omfattaVarje ett en
ha gällt det s.k.till 80. Huvuddelen avlyssningen synesupp av

allmänhuvudspåret, Juristkommissionendvs. enligtPKK. Det envar

15° 163A.a.s.
151 164.A.a.s.
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frånbedömning såväl domstol åklagare och polis det underattsom
avlyssningen inte någotframkom material avgörande sättettsom
förändrade bevisläget. Enligt vad Hans Holmér hade uppgivit drog

såpolisen småningom slutsatsen de misstänkta under telefon-att
samtalen inte skulle komma något kunde förasäga utredningenatt som
framåt. ansågDäremot sig polisen ha avlyss-stor nytta attav genom

hållaningen kontroll de misstänkta befann sig och vilka de hadevar
kontakt med.

Juristkomrnissionen konstaterade längre tid avlyssning haratt en
pågått några uppgifter intresse framkommit, desto starkareutan att av
blir de skäl talar avlyssningen kommer något. Vidaremot att attsom ge
fann det mycket tveksamt den motivering polisen förman attom angav
fortsätta avlyssningen hållbar.juridiskt Enligt kommissionensvar
mening talade övervägande skäl för "att det endast möjlighetenär att
under avlyssningen få fram uppgifter brottet kan motivera ettom som

telefonavlyssningbeslut Det i klartext innebära kom-om attsynes
missionen ansåg avlyssningen saknade lagstöd. Emellertid uttaladeatt
Juristkomrnissionen också åklagare och domstol hadeatt prövat
frågorna avlyssning från utgångspunktden kommissionen angivitom

den korrekta. alltsåDet skulle innebära det skäl polisenattsom angav
inte kunde läggas till grund för beslut åklagareavlyssning, attom men
och domstol fann den lagliga grund skall föreligga, dvs.att som
möjligheten få information brottet, lika fullt för handen.att om var

Parlamentariska kommissionen hade denna punkt avvikandeen
mening. Enligt dess bedönming det framkommerär vidsom en
telefonavlyssning sällan användbart bevisning rättegång,i utansom en

främja spaningenägnat den inblick detatt i denmer genom ger
misstänktes planer.miljö, omgivning, levnadsvanor, ochumgänge
Även helt triviala ting kan betydelse, ansåg Parlamenta-storvara av
riska kommissionen och exemplifierade med utredningen spionenmot
Stig Wennerström, där samtal mellan den misstänktes dotter ochett en
väninna avlyssnats, varvid underlig radioapparat Upp-omnämnts.en
lysningen ledde till polisen kom anlita den misstänktes städerskaatt att

informatör, vilket i sin kom medföra genombrott itur attsom ett
utredningen. Den bevismässiga betydelsen förväntade informationerav
bör därför inte särskilt högt.sättas Metodens användning begränsas

sättannat

Den begränsning påkallad integritetsskälär sker i huvudsaksom av genom
kravet brottet skall viss svårighetsgrad.angivenatt Mordetvara av

52 sou 1987:72 175.s.
153sou 1988:18 126 ff.s.
54 A.a.s. 126
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frånbortsettså detbrottuppenbarligen ävenOlof Palme är attett grovt -
mordetjust detföreliggersamhällsintressesärskilt starkadet attavsom

utnyttjande allamedbedrivsutredningenmotiverarklaras att avupp -
effektivitet.främja desskanmedellagliga som

det0rd hamed andra ärkommissionenParlamentariska attmenatsynes
inte behöverdensådan värde ochharövervakningen attettsomsom

sannolikhet kangradvissbevisning medmotiveras med att aven
åtkommas den vägen.

olika slagsanvändandesammanslagning i tidenDen avav
omfattningiförekomgår tillslagundertvångsmedel stornamnetsom

bakomfördesförundersökningsledningenAlfa.operation Atti den s.k.
framgått, liksomtillslag hardettaplaneringenpolisen vidljuset avav

innebar iföljdes. Detinteinstruktionerförundersökningsledningensatt
utredning fram-uristkommissionensfrån polisens sida. Av Jsig lagbrott

förutredningssyfte,itillslagetville användagår polisendessutom att
förmå tala. Jurist-demmisstänkta ochde attsättaatt press

såpolisenstill omtveksam synsätt-ställde sigkommissionen som
de nuvarandestår överensstämmelse medibeskrivits förhardet oss -
bär lag-principertvångsmedel deochbestämmelserna uppsomom

stiftningen.‘55 polisensställebeskrevJuristkommissionen annat
härzmsåsynsätt

förhållandena ispeciellatill demed hänsynpolisen bordeEnligt man,
föra utredningensyfteallmänttillslag ianvända sigfallet, attettettav

iberördahöra allakunnapolisensmedvidare. viktiga synsätt,Det attvar,
förhördes fickdeså uppgifter kunde insammanhang utan atttasatt somett

sådan uppläggningrådgöra Enligt polisenmed andra.möjlighet att var en
brottslighetformspeciellatill denutredningen, med hänsyn som manavav

förframkomligaendafråga i praktiken vägendendet attattantog om,var
utredningsarbetet.vidare ikomma

påpekadetvångsmedelsanvändningensitt avsnittinledningen tillI om
allvarliga brottmycketunder utredningenJuristkommissionen att av
beslutsfattarnasställsallmänhetenhosstarka känslorväckersom

hårdasärskilträttssäkerhetenförmåga bevakaochintegritet att
prov.‘57 någon bedömninginteredovisadeJuristkommissionens av

fallet.häri detbestod dessabeslutsfattarehuruvida aktuella prov

155 176.A.a.s.
15° 78.A.a.s.
57 163.A.a. s.
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1.3.8 Regeringens roll i brottsutredningen

Regeringen frånhade tjänsteman dåvarandeJustitiedepartementeten
departementsrådet, riksåklagaren Klas Bergenstrandnumera som
observatör i ledningsgruppen. Lämpligheten föremålhäri har varit
för mycket diskussion och granskning. Som tidigare beskrivitsäven

påtillkom redan utredningens första dag. Förutomarrangemanget
denna kanal hade Hans Holmér i princip löpande kontakter med
departementet. Han sammanträffade under sin tid vidare antalett
gånger med statsministern och andra delar regeringen. Syftet medav
dessa kontakter dock ha varit Hans Holmér skulleattsenare synes
informera utredningsläget månI den kan tala attom m.m. man om
regeringen spelade roll i brottsutredningen beståttden ha ien synes
observatörsfunktionen åtgärderde frånvidtogs Justitie-samt som
departementets sida.

Observatörens framgåttroll inte formaliserad. Avsiktenvar som var
såväldet för ledningsgruppen för Justitiedepartementet be-att som

emellan.dömdes fördel det fanns Påkanal dem detattsom en en
hölls departementet fortlöpande informeratsättet utredningslägetom

samtidigt erbjöd smidig möjlighet förarrangemangetsom en
ledningsgruppen få önskemåleventuella och framfördasynpunkteratt
till departementet, polisens huvudman och över-ytterstasom var
ordnade.

Som observatör fungerade alltså Klas Bergenstrand, hanmen
ibland honom underlydande sakkunnig vid departementetersattes av en

polisintendent Kurt Malmström. Klas Bergenstrand informerade Sten
Wickbom, statssekreteraren Harald Fälth eller rättschefen Johan Munck
fortlöpande. Informationen kunde ibland leda till departementet vid-att

åtgärder alltsåoch reagerade på det fick händeDettog veta.man
också observatören ledningsgruppen fick utredningsuppgifter.att av

58 Enligt vad syftet med i första hand tillgodosesystemet attsom uppgavs var
regeringskansliets behov information i säkerhetsfrågor, 186. Seav se a.a. s.

205; regeringen motiverade frånäven uppgiftsinhämtandet polisen meda.a. s.
säkerhetsfrågoma stod i för dess intresse. Vi vill vårför del in-att centrum

skjuta, detta viktig sakäven och kan ha varit huvudsyfte,att ettom var en
framgår det hade så.generellt syfte Stenatt änarrangemanget ett mer
Wickbom i sammanhanget frånhan medvetet avstod motsvarandeattuppgav

åklagamakontakter med eftersom dessa i högre sådanagrad polisen fattarän
rättsliga beslut regeringen inte blanda sig Justitiedeparte-äger rätt attsom

åklagarväsendetkontakter med frågandet gällde utbytenärmentets om av
K.G. Svensson och överprövningen konfrontationsbeslutet visade emellertidav

på någon så långtgåendeinte frånförsiktighet förhållandedepartementets sida i
åklagarnastill beslutsfattande.
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fick i uppdragMalmströmJuristkommissionen Kurtnämner attt.ex. att
bio.5°påhade varitfråga Olof Palmeutreda när senasten om

länk mellanfungeradeoch dennesObservatören ersättare som en
åkla-viaskaffade informationdempolisen och departementet. Ingen av

då fördeBergenstrandtillfälleför enstakamed undantag ettgarna,
medhjälpfrån riksåklagaren SjöbergMagnusvidare begäran attomen

tillåklagare; bl.a.det leddemellan polis ochförbättra kontakterna att
polisentillgång arbetsrum hosfick tillK.G. Svensson ett

roll iaktivnågra spelade departementetsammanhangI en
följande tillfällen.brottsutredningen. gäller bl.a.Det

från0 kontakter departe-26 förekom22 och denMellan den mars
riksåklagarenHarald Fälth medWickbom ochStenmentet

med K.G.från missnöjeutgick polisledningensSjöberg.Magnus De
Syftet med kontak-Viktor fri fot.beslut försätta GSvenssons att

K.G. SvenssonbytaSjöberg skulle överväga utattattterna somvar
föreslagithaHarald Fälth skallförundersökningsledare. även att

K.G. Svenssons plats;chefsåklagaren Ringberg bordeLars ta upp-
sänmgår något iaktualiseradesRingbergsgifterna hur namnom
fördeå ochpolisensageradeHelt klart departementet vägnarär att

Riksåklagaren syfteisynpunkter tillfram ledningsgruppens att
förmå denne att agera.

Ö konfrontationergenomföra 74ledningsgruppenslutet april villeI av
kundedå fn fot. BeslutetlängeViktor G, sedanmed varsom

dockmedgavåklagaren, dvs. K.G. Svensson. Denneendast fattas av
bli fler,det kundekonfrontationer uteslöt inteendast ll men att

underrättadeframskred. Observatörenberoende hur utredningen
Fälthoenigheten.omgående föreliggandedepartementet den togom

Riksåklagaren dettadärefter medHolmér ochkontakt med Hans
därpå Riksåkla-kalladesden 26 april. Dageninträffade lördag,en

informera Wickbom. Dettamed Svenssontillsammansattgaren
måndagskvällen.påföljande Enligtsammanträde ägde denrum

detriksåklagaren K.G. Svensson kornSjöberg ochMagnus som en
vidskulleför Holméröverraskning dem Hans mötet,närvaraatt

ochSjöbergHarald Fälth hade Magnusvilket han gjorde. Enligt
Sjöberg Hansfel: hade informeratK.G. Svensson han attom

bådeHolmérVid HansHolmér skulle med. mötet tog uppvara
aktuella konfrontationema. MötetViktor G och defrisläppandet av

159 186.A.a.s.
16° 187.A.a.s.
1°‘ 187A.a.s.
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ha utvecklats till meningsutbyte mellan Hans Holmér ochettsynes
K.G. Svensson där den förre kritiserade K.G. Svensson, som
försvarade sig och i sin kritiserade polisen. Efter badtur mötet-
Sten Wickbom Magnus Sjöberg kvar. Under eftersitt-att stanna
ningen aktualiserade den vid sammanträdet ävenledes närvarande
rättschefen Johan Munck möjligheten Riksåklagarenför över-att

förundersökningsledarens,pröva dvs. Svenssons, beslut i konfronta-
tionsfrågan. Sjöberg sade omedelbart det precis vad hanatt var

Juristkommjssionen.‘°2.hade tänkt, skriver Två dagar beslötsenare
Riksåklagaren ytterligare 28 dvs. sammanlagt 39 konfronta-att

genomförastioner skulle

Ö Den ll december ägde det s.k. försoningsmötet Det kom tillrum.
efter meningsutbyte i massmedierna åklagar-mellan polisenett och

Meningsutbytet hade inletts Hans Holmér i förklaratTVattna. av
han till 95 säker huvudspåretatt detprocent rätta,attvar var

vilket föranledde förundersökningsledaren Claes Zeime i andraatt
medier anklaga polisen för sig desinfonnation.ägna Mass-att
medieuppgifterna fick Sten Wickbom kalla partema tillatt ett

där Magnus Sjöberg,möte, rikspolischefen Holger Romander, Hans
Holmér, Claes Zeime, statssekreteraren Kjell Larsson och Klas
Bergenstrand Sten Wickbom själv deltog. Syftet få desamt attvar
stridande försonas, vilket ocksåde tillfälligtvis gjorde. Redanatt -
några dagar den 15 december, ringde Hans Holmér till Klassenare,
Bergenstrand och anmälde problem i uppstått.samarbetetatt ett nytt
Klas Bergenstrand rapporterade saken till Sten Wickbom, som
uppdrog Johan Munck kontakt med förundersöknings-att ta
ledaren Claes Zeime. Därvid fick Johan Munck dock sakenveta att

Apropåöverspelad. detta från åklagarhålluttalades införvar
Juristkommissionenm

fann det obehagligt polisen, detatt uppstod inflammeradnärattman en
situation i förhållande åklagama,till underhandskontakt medtog en

Åklagarnajustitiedepartementet för informera detta. ocksåharatt om
hade känsla departementet åklagarnaönskadesagt att att attman en av

skulle sig till Holmér och departementet fick partiskattanpassa en
infonnation. ocksåMan har uttryck för uppfattningen Holmérgett att
styrde regeringen.

162A.a.s. 189.
163JK skriver i sin utredning händelseförloppet Riksåklagarens över-attav
prövning skedde utan varje frånmedverkan Justitiedepartementet JK beslut
1986 174. alltsåDet felaktig frånbeskrivning sida.JK:ss. synes vara en
‘64sou 1987:72 190.s.



SOU 1999:88Bakgrund96

innebarAlfaoperation0 s.k. tillslagetefter det ettSituationen --
åklagama. Tillslagetochpolisenmellanrelationensammanbrott i

diskuteradesjanuari25fall denjanuari 1987. Iden 20ägde vartrum
och departementetsregeringsnivå. Från WickbomsStensaken

kon-lösaflera försökveckanföljandedengjordes under attsida
Riksåklagarenrådande organisationen.för deninomflikten ramen
påtryckningarförupplevt sighaSjöberg utsattMagnus varasynes

åklagamainnebördsidaSten Wickbomsfrån justitieministem attav
utrednings-fortsattahur detkravför polisensvika sigborde

utföras. förunder-försvaradeåklagareskulle Dearbetet som
attityd.successivt i sinhårdnade docksökningsledningsuppgiften

ochledningsgruppenför helaförtroendesaknaförklarade sigDe
Deutredningspersonalen.direkt medsamarbetaställetville i avgav

medsvaradeHolmérarbetet.för fortsattadirektiv det attskriftliga
huvudspåret medanfå medfortsättaföreslå polisen skulleatt

förslagHolmérsEnligt Hanshandåklagarna skulle resten.ta om
Haraldmed detta.enlighetdelas iförundersökningsledningenskulle

möjlighetenRiksåklagarenmeddiskussioner attFälth förde om
Sjöbergsföreslagit. Vid MagnusHolmérHansförfara det sätt

Claestillkännagavförundersökningsledningendiskussioner med
Magnusförundersökningsledare.avgåavsågZeime han attatt som

Under detoffentliggöra detta.intetill honomvädjadeSjöberg att
heltövervägdehanClaes Zeimemeddeladesamtalet attfortsatta att

överordnadRikspolischefen föreslogtjänst.sinlämna att ensenare
Riksåklagaren,beståendebildas,skullesamordningsgrupp av

rikspolischefen och HansClaes Zeime,förundersökningsledaren
kontakthandettakännedomHolmér fickHolmér. När Hans togom

avgå förslagetskullehanförklaradestatsministern ochmed att om
Holmérslängre Hansdock integickUtvecklingengenomfördes.

med Hansvägrade haZeimeClaesSjöberg ochMagnus attväg.
Riks-spaningsledningen.ifunktion, dvs.operativiHolmér en

februariform den 5modifieradgenomfördes ipolischefens förslag
förundersöknings-innebarregeringen. Detbeslut attavgenom

polisens brotts-Riksåklagaren och ledningenladesledningen av
stabsgruppskapadesSamtidigtRikspolisstyrelsen.utredning en

Per-Göran Näss.ochLindströmbestående Holmér, TommyHansav
operativa funk-skulle hadennaförväntade sigHolmérHans att

kalladeRikspolischefenavsikten.ha varitinte tordevilkettioner,
presenteradesorganisationenpresskonferens där denvid den nya

65 191.A.a.s.
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stabsgruppen för "referensgrupp", vilket enligt Hans Holmér
bilden.°°förstörde

Det finns fler påexempel aktiva insatser i brottsutredningen frånmer
regeringens sida. dåEtt telefonavlyssningär Miro Baresic bevilja-av
des, efter det K.G. Svensson avslagit vanlig begäranatt däromen

AvsnittÅfrån polisens sida, kapitel "Miro Baresic HDP. Detse -
tagits här det behandlasär Juristkommissionen.som upp ovan som av

sinI bedömning relaterade händelser resonerade Jurist-av nu
kommissionen inledningsvis del kring huruvida det dess uppgiften var

granska regeringens låtandengöranden ochatt kom fram såtillsamt att
i princip inte kunde fallet. mångtI och mycket utgick regeringensvara
åtgärder från ställningstaganden vilade allmänna lämplighets-som
överväganden. Det kunde inte Juristkommissionens uppgift haattvara
synpunkter i de hänseendena. Däremot det enligt Juristkommissio-var

inte möjligt få helhetsbild brottsutredningenattnen en utan att taav
hänsyn till den roll regeringen och dess företrädare spelade isom

67händelseförloppet:

Vad vi har funnit anledning söka klarlägga vilken faktisk inverkanäratt---
åtgärdernade olika hade brottsutredningen.som

Juristkomrnissionen konstaterade fallet unikt: I fall iatt vartvar
modern tid finns det någotknappast motsvarande exempel att rege-
ringen såunder lång såtid och följt andra myndighetersnära hand-

ärende.°8läggning enskilt Juristkommissionensett sammanfattan-av
de bedömning ha varit regeringens allmänna hållaatt strävansynes att
sig informerad för kunna tillgodose säkerhets- ochatt resursaspekter

regeringsformenmgförenliga med Observatörens roll utreddesvar av
Juristkomrnissionen förutom utfrågningar berördagenom av personer
också protokoll och dokumentation frånatt lednings-genom annan

studerades. Slutsatsen observatören inte arbetatattgruppen ettvar
innebar inblandningsätt i myndighetens självständiga verksam-som

het.7°
På övergripande plan godtog Juristkomrnissionen såledesett

regeringens förhållningssätt. Men Juristkommissionen pekade tre

66 A.a.s. 195.
167A.a.s. 202.
168A.st.
69 A.st.
17°A.a.s. 203.
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då regeringenfebruari 1987,omorganisationen itillfällen, utöver
på"dåsyftadeJuristkomrnissionenaktiva insatser.gjorde mer

eventuellt bytevåren 1986O undermed SjöbergFälths samtal ettom
åklagareav

överprövade beslutetSjöberg0 efter vilketWickbomhosdet möte
33-åringen delta iskullemånga konfrontationerhur somom

1986decemberWickbom i0 hosförsoningsmötetdet s.k.

Jurist-redovisatsalltså händelserdesigDet rör tre ovan.somom
fallenenskildai deageranderegeringensbedömdekommissionen

citatzmframgår följandesätt avsom

justitiedepar-itillfällendessavid det förstaBakgrunden att manavvar
motsättningarförelåg allvarligadetfick kännedom atttementet om

då SjöberginformeradeFälthoch Svensson.ledningsgruppenmellan
något talskedefall iförde iochmotsättningarna ettvartom

någon otillbörliginnebäraåklagare. kan inteDetbyteeventuellt av
framgår inteVidareinformerade Sjöberg.Fälthpåverkan i ärendet att

möjlighetenfördeFälth hanvår utredningnågot närän att avannat av
hands liggandetillpekadeåklagarbyte tal enbart näraett en

hadebedömningardela deskullefall Sjöberglösning för det att som
fråganockså självständigtprövadefrån sida. Sjöbergpolisensgjorts

vår finnadel intenågot förbyte. Vi kananledningfann inteoch göraatt
fråganskeddedetförfor felaktigt hanFälth sättnär tog uppatt som

Sjöberg.med

medi sambandsida komfrån regeringskanslietsinitiativNästa
33-åringen deltaskullemånga konfrontationerhurkonflikten somom

motsättningarnafick kännedomjustitiedepartementet togiNär omman
anordnadesinitiativWickbomsmed Sjöberg ochkontaktFälth

deltogSjöberg och Svenssoni vilketi departementetmöteettsenare
Wickbom harockså närvarande. ---åklagarsidan. Holmérfrån var

konfrontations-någon uppfattning ihadeintehanattuppgett egen
orolig förhansin bakgrund ii ställetfrågan. initiativ hadeHans att var

inteinhämtat finnsvi haruppgifterdesamarbetsproblemen. I som
förnågon företrädareellerWickbomnågonting tyder att annansom

i sitttilläggas JKpåverka i sak. kanbeslutet Detsökte attdepartementet
vidgranskning inteuttalade hans1986i decemberbeslut att gav

före-påstående skulle hadetgrund fördet fannshanden attatt om
från sidapåtryckning departementetsnågon otillbörligkommit

1 A.st.
"2 203A.a.s.
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Svensson för förmå honom ändra sitt beslut i konfrontations-att att
frågan.

Det bör framhållassärskilt det med hänsyn till förlopp och demötetsatt
motsättningar mellan Svensson och Holmér i konfrontationsfrågan som
kom i vårdagen enligt mening naturligt Sjöberg för sin del efterattvar

beslötmötet Svenssonsöverpröva beslut. Sjöbergs beslut fattadesatt
några dagar efter mötet.

Bakgrunden till det s.k. försoningsmötet i första hand detattvar genom
olika uttalanden i massmedierna hade framkommit åklagama ochatt
polisen hade olika uppfattningar värdet huvudspåret ochom av om
förundersökningens fortsatta bedrivande. Meningsskiljaktighetema var

den karaktären justitieministem bedömde förelågdet risk förattav att
myndigheternas samarbete inte skulle kunna fortsätta.att Inom

regeringskansliet också åtgärderövervägdes vilka borde vidtassom om
så inte skulle kunna ske. Till kallades förutom Zeimemötet och Holmér

Sjöberg ochäven Romander.

Zeime och Holmér förklarade det fanns förutsättningar för fortsattatt
samarbete och lovade föranmäla justitieministem situationenatt om
skulle förändras. Någon påverkanotillbörlig från regeringskansliets
sida såvittförekom vi har kunnat finna inte.

Juristkommissionen alltsåfann inte skäl ifrågasätta regeringensatt
förhållningssätt eller någotden i hänseende otillbörligen på-försöktatt
verka brottsutredningen. Men samtidigt konstaterades "regeringensatt
och justitiedepartementets åtgärder likväl i viss mening inverkade på
hur de ansvariga myndigheterna uppfattade sin situation och sitt

varandra.3förhållande till På ställe talades "regeringensannat om
engagemang:intensiva

Det kan inte frånbortses regeringens intensiva i dettaatt engagemang
fall faktiskt fåttkan ha betydelse för hur aktivt och självständigtrent
tillsynen från andra vårmyndigheter, utövades.anm

Vad Juristkommissionen avsåg med detta korn tydligast till uttryck i
dess bedömning beträffande Länsstyrelsens i Stockholm roll. Läns-
styrelsen högsta polismyndighet i länet och i den meningenvar var
överordnad Hans Holmér och ledningsgruppen. Juristkommissionen
konstaterade styrelsen kommit i underlig roll i och med dessatt atten
sakkunnige polisfrågor,i länspolismästaren, själv operativtvar
engagerad i utredningen. Därmed skriver Juristkommissionen,var man,
i praktiken hänvisad till begära biträde utifrån, frånnärmastatt

3 A.a.s. 204.
A.a.s. 208.
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tillsynnågon kontroll eller övervilleRikspolisstyrelsen, utövaom man
dettatillpolismyndigheten. Menden egna

överordnade,dessför länsstyrelsenbekant närmastkom det attatt var
förSandgren harLandshövdingenutredningen.följderegeringen, nära oss

några särskildaintebakgrundenlänsstyrelsen denförklarat togmotatt
räknadekontrollfunktion. Mansin tillsyns- ochsyfte fullgörainitiativ i att

länsstyrelsen.kontaktauppkom skullebehovregeringenmed att om

regeringenligger i det sagdakritikDen attut genomsynessom
myndig-effekterdirektaförhållningssätt, syfte ochsitt oavsett

ochmyndigheterpåverkade inblandadehuragerande, indirektheternas
Stockholmlänsstyrelsen imedExempletagerade.befattningshavare

kontroll-praktiken dennaiagerandedetta: regeringensillustrerar satte
spel.tillsynsfunktionoch ur

det gälldeJuristkommissionenPå resonerade närlikartat sätt
från regeringenspåtryckningaransåg föråklagama. sigDessa utsatta

förmån i deför polisentillpartisktregeringskanslietsida och att var
grundade dettaåklagare. Depolis ochförekom mellankonflikter som

inforrna-regeringensföroch formernaomfattningensärskilt av
förbi-från medpolisen,ensidigtskeddedvs. dettionsinhämtande, att

Likaså ansåg de konkretadeförundersökningsledningen.gående attav
sympati förvåren visade1986underregeringeninitiativ togsom

frånutgickfalleni bäggeståndpunkter, eftersom initiativenpolisens att
åklagarbeslut.missnöjd medpolisen var

framkommitvid inget änhöll fastJuristkommissionen attannatatt
brottsutredningen,sakfrågor rörandeställning iinte tagitdepartementet

fått intrycketåklagarna likväl kundekonstaterade attatt avmen
utifrånageradepolisen ochmedkontakthölldepartementet nära

sida.° därförfannsfrån Detpolisenshänvändelserinformation eller
förborde hafråga sig departementetanledning agerat attatt om

gjorde ochdetageradevarföråklagarna departementetupplysa somom
sakfrågor där polisi defråga ställningintedetklargöra att taatt omvar

frågan sinidenSvaretåklagare skilda meningar.hadeoch turvar
förkäntuppfatta situationenåklagarnasberoende sätt att varav om

departementet".7 i detNågon entydig slutsatsochjustitieministern
framhölldockJuristkommissionen,redovisade intehänseendet attsom

1986åsikt under höstendetSjöbergsriksåklagaren Magnus attvar
ansåg regeringenåklagarnastått förmåste klart departementetha attatt

förmån bestyrktesför polisen. Dettainställning, tillensidighade en

75 207.A.a.s.
176 206.A.a.s.
"7 A.st.
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enligt Juristkommissionen måni viss vad uppgivits Haraldav som av
konstaterandeFälth. Resonemanget slutar med följande

månI den inom justitiedepartementet tidigare faktiskt hade vetskapman
åklagarna uppfattade situationen det de här haratt beskrivitsättom som

borde saken ha tagits och åklagarna.klarats medutupp

tilladeMen, Juristkommissionen i uppföljandeett ävenresonemang,
departementet inte sådanhaft måstevetskap blotta risken förom att

missförstånd regeringens roll kan uppkomma föranleda försiktighet.om
Sådana risker föreligger regeringen följer såärendeettom noga som

gjorde i detta fall "och det frånintegör allasättettman som
givna.°synpunkter det heltär Det enligt Juristkommissionenvar en

bedömningsfråga vederbörlig försiktighet i tillbörlig omfattningom
iakttagits i detta fall. Resonemanget fortsätter i allt försiktigareett
balanserande mellan vad talade för respektive regeringenemot attsom

s1utar:‘°bort "informationsfrågan" åklagarnamed och detta upp

förhållandenaSom faktiskt utvecklade sig hösten 1986 kan dock
åtminstone i efterhand sådan åtgärdsägas skulle ha varit värde.att en av

På punkt riktade Juristkommissionen indirekt ändå tydlig kritiken men
regeringen eller dess företrädare. Det gäller de diskussionermot som

fördes efter sammanbrottet i januari föregick densom nya
organisationen. Regeringen där mycket iengagerad söka lösaattvar

de föreliggande motsättningarna inom för rådandedenupp ramen
organisationen. Under regeringens medverkan fördes något slags "för-
handlingar det Juristkommissionen använde ordet, inklusivevar som-
citationstecken den fortsatta förundersökningens inriktning ochom-
uppläggning. Juristkommissionen konstaterade emellertid gällandeatt
lag inte någraför "förhandlingar" detta, eftersom detutrymmegav om

förundersökningsledarens, åklagarens,dvs. sak bestämma överattvar
förundersökningen förlängningenI detta ligger rimligen be-av
dömningen, regeringen gjorde fel den aktivt medverkade till för-att när

någothandlingar rättegångsbalkenenligt inte förhandlings-ärom som
bart. Den organisation polisen förordade, med polisen för-som som
undersökningsledare beträffande huvudspåret åklagarnaoch för-som
undersökningsledare i övrigt, för övrigt inte heller den förenlig medvar
rättegångsbalken. I klara verba förekom dock inte påheller denna

178A.st.
"9 A.st.
13°A.a.s. 207.
‘1 A.a.s. 209, jfr 126även s.
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återknöt tilli ställetnågon från Juristkomrnissionen,kritikpunkt som
några synpunktersig inte hareservationer och sadeinledandesina

regeringen slutligen valde.nyordningden
ansåg placeringeninteParlamentariska kommissionen att av en

inne-verksamhetobservatörensledningsgruppen elleriobservatör
påverkan polismyndighetens arbete,någon otillbörligfattade menav

okompliceradinte heltfråga ovanlig ochframhöll detatt var om en
åtgärd

frånobservatörplaceringenvill dock tilläggaVi ävenatt enavom
följa dess dag-i viss situationmyndighet förregeringskansliet hos att enen

från sida iregeringensinblandninginte innebärliga verksamhet en
metodeniakttas ochmåste restriktivitetmyndighetens verksamhet stor

Informationen börsituationer.speciellaanvändas för mycketendast som
från riskeninte bortsenämligentjänstevägen. Man kanregel i stället att

påverkar tjänste-regeringskanslietföreträdare förredan närvaron av en
de in-Vidare kan detsjälvständigthandla mindre änmännen att geannars.

roll i sammanhanget.felaktig bild regeringensblandade aven

kommis-ParlamentariskaexemplifieradehänseendetsistnämndaI det
underlåtenhet sinStockholmLänsstyrelsens i utövasionen med att

alltså motiveradeunderlåtenhet Länsstyrelsenkontrollfunktion, somen
Till saken hörha övertagitregeringenmed attansvaret.syntesatt

därvidLänsstyrelsentill hurkommissionen kritiskParlamentariska var
resonerat.‘3förhållit sig och

enligtfrån sida utgjorderegeringenssärskilda initiativenDe tre
några myndigheternasingrepp iinteParlamentariska kommissionen

eventuelladet intryck och dendet gällersjälvständiga ställning. När
instämdeha skapatallmänt kanagerandeoklarhet regeringens sett

vad Juristkomrnis-huvudsak medkommissionen iParlamentariska
påpekandengjordes vissafram till.sionen kommit Därutöver som

regeringen. Redankritikklart uttalad närinnebar mot sam-mer
ha erinratspolisledningenarbetssvårighetema i dagen bordekorn om

åsyftats den roll-rättegångsbalken, torde hamed vilketireglerna
framgickkommissionen avParlamentariskaenligtfördelning som

biträdemed polisenåklagaren förundersökningenlederlagen: att som
justitierninistem vidsålunda lämpligtvarithadejfr ovan. Det om

åklagarna derasoch polisen1986 erinrati aprilhos honommötet om
ansvar. ocksålåg framfördesi det sagdakritiksjälvständiga Den som

‘2 1988:18 101.sou s.
‘3 A.a.s. 113.
184 107A.a.s.
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och med skärpa beträffande det händelseförloppet,större senare vars
sättbakgrund Parlamentariska kommissionen beskrev detta

Efter tillslaget den 20 januari 1987 fördjupades motsättningarna mellan
åklagarna och polisen och sig uttryck bl. i delvis häftigatog a. angrepp
den andra myndigheten i massmedierna. De motsättningarna leddeöppna
till justitieministern kontaktade såväl åklagarna polisen i syfteatt attsom
klarlägga bakgrunden till motsättningarna och förutsättningarna förutröna

fortsatt samarbete. Efter dessa kontakter med myndigheterna följdeett ett
skede under vilket företrädare åklagarnaför polisen och diskuterade den
fortsatta förundersökningens inriktning och uppläggning. Företrädare för
regeringen följde dessa förhandlingar både frånFörst sedan detnära.
åklagamas och polisens sida hade förklarats det saknades förutsättningaratt
för fortsatt samarbete ingrep regeringen.

Parlamentariska kommissionen kritisk till hur regeringen fortsätt-var
ageradeningsvis

företrädarnaAtt för åklagarnapolisledningen och diskuterade sina
meningsskiljaktigheter och uppläggningen det fortsatta arbetet i ochärav
för sig inget anmärka Felet företrädarna för polisenatt mot. attvar
framställde krav hur förundersökningen skulle bedrivas, bl. atta.
ledningen den skulle pådelas visst åklagarnamellan och polisen.sätt Iav

frågor åklagarnadessa det bestämde och polisen hade rättaattvar som som
sig åklagarnasefter beslut. De besked Holmér vid förhandlingamassom
slut lämnade åklagarnaregeringen och polisen inte kunde kommaattom

kan därför inte påöverens tolkas förklaring frånsätt änannat som en
Holmér han åklagarna.vägrade underställa sigatt

--- När Holmér därför lämnade beskedet polisledningen inte kundeattom
komma åklagarnamed frånborde justitiedepartementetsöverens sidaman
ha förklarat för Holmér han enligt gällande regler skyldig följaatt attvar
förundersökningsledarens beslut och anvisningar. stället fortsatteI attman
försöka finna samarbetssvårighetemalösning kunde accepterasen som

polisledningen i Stockholm.även Ser utgångs-problemen medav man
frågapunkten det samarbetssvårigheter kanske det naturligt.att var om var

Det emellertid inte det frågan. I stället gällde det polisled-var som var
ningens bristande rättegångsbalkensrespekt för regler ledning för-om av
undersökning.

Även Justitiekanslern berörde i sitt frångranskningsbeslut december
1986 regeringens roll. s.k. försoningsmötetDet och det slutliga

185 108.A.a.s.
86 109.A.a.s.
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gransk-låg tidsperiod bedömde. Avutanför den JKsammanbrottet
följande.framgår, redovisats, blvad redanningen utöver asom

riksåklagaren SjöbergMagnus1986 kallade över-25Den mars
ochåklagarna Svensson Lageåklagaren K.G.Claes Zeime samt

Även riksåklagarenbiträdandetill informationsmöte.Carlström ett
habyråchefen deltog. MötetHagelbergMorath och UnoAxel synes

fåttfrån JustitiedepartementetSjöbergvarit föranlett Magnusattav
Vidfungerade väl.brottsutredningen inteiuppgifter samarbetetattom

infor-tillräckliginte erhöllpåpekade Svensson hanK.G.mötet att
därefterSjöbergfrånutredningen polisen. Magnusmation tog uppom

statssekreterarenföreträdaremed Justitiedepartementetsden saken
lednings-departementsrådet itillika observatörenHarald Fälth och

Sjöberg vidvädjadeEnligt MagnusBergenstrand. JKKlasgruppen
verka förskulleBergenstrand denneflera tillfällen till Klas attatt

åklagar-Några efterdagaråklagarsidan förbättrades.informationen till
medJustitiedepartementethöllsinformationsmöte möteettnas

Riksåldagaren HaraldfrånHagelbergSjöberg och UnoMagnus samt
Hand-frånMunck departementet.och JohanFälth, Klas Bergenstrand

informations-diskuterades liksombeträffande Viktor Gläggningen
förvånades enligt JK överHagelbergfrågan. Vid Uno attmötet

så polisledningensgodtogheltför justitiedepartementetföreträdarna
fjrevarit.‘87version vadav som

åtgärder tillregeringenssin granskningkoncentreradeJK turernaav
skulleville Viktor Gpolisenvittneskonfrontationerkring de attsom

b1.a.:‘88genomgå; i bedömningen hette det

låtitjustitieministern harframstår anmärkningsvärtdet intemigFör attsom
med Svenssonträffasig utredningsarbetetinformera att sammangenomom

uppgifterdesammanträffandet hade aktualiseratsoch Holmér även avom
konfronta-uppfattningarna ierhållithade deministern motsattaomsom
fråganutredainformativt och intetionsfrågan. Syftet med mötet att omvar

påpekas Svenssonför övrigtkonfrontationer. Det kanbehovet --- attav
något med ministern.haft erinrainte heller har mötetatt mot

påpekas utredningdet JK:shänseendet kansistnämndaI det att av
Sjöbergriksåklagareneller Magnusframgår K.G. Svenssonvarkenatt

informations-vidHolmér skullehade informerats Hans närvaraattom
mötet.

87 1986JK-Beslut 151.s.
s 174.A.a. s.
89 justitie-vidarebefordradedenHarald Fälth,A.a.s. 155. som var som

hävdatsammanhanghar itill Sjöberg,rninistems inbjudan Magnus ett senare
vidskulleHolmérSjöberg informerades Hans närvara,attatt se ovanom
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ansågJK inte justitieministem eller departementets tjänstemänatt
åklagarenskränkt integritet. Syftet med vidtagna åtgärder hade varit att

informera sig. Beträffande det beslut utvidgade konfrontationer iom
Viktor G-ärendet Riksåklagaren fattade efter det mötesom som
Justitieministern initierat uttalade åtgärderJK de Riksåklagarenatt
vidtagit enligt vad utredningen utvisar, vidtagits efter sammanträdet
och påtryckningvarje eller frånmedverkan ministernsutan eller

sida.9°departementets tjänstemäns

Våra1.4 slutsatser de tidigareav

granskningama

dettaI avsnitt försöker vi sammanfatta och dra vissa slutsatser utifrån
framför allt Juristkommissionens granskning, i de hänseenden ärsom

betydelse vårtför uppdrag.av

1.4.1 älva brottsutredningen

Juristkommissionen kritiserade bl.a. följande delar själva brottsut-av
redningen:

0 tipsmottagningens bristande resurser
0 långsammaden och oordnade registreringen tips och andra hand-av

lingar
0 den fördröjda och delvis uteblivna undersökningen kring Olof

Palmes person
den aldrig utförda undersökningen Lisbeth Palmes skadaav
fördröjningen undersökningen omständigheterna kring självaav av
brottet
de bristfälliga kontakterna med rättsläkama och SKLexperter som
oprofessionellt utförda dörrknackningar

Till detta skall läggas den förödande kritiknärmast Jurist-som
kommissionen i sin första riktade arbetet under mord-rapport mot

redovisningen kring överprövningen K.G. Svenssons beslutturernaav av om
det antal konfrontationer Viktor G skulle medverka Helt klart docksynes

Svensson, kallades Sjöberg, fick uppgiftenatt enbartmötetvara som attav
skulle beröra departementet åklagarsidan.och
90 A.a.s. 174; anmärkts i tidigare detta felaktignotsom en synes vara en
beskrivning.
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detfungeradeorganisationendå polisiäralitet i denytterst somnatten,
följande sepekade bl.a.Juristkommissionen ävenhade bort göra.

Juristkom-Mordnatten.utförliga beskrivningenden ovan,mer
sammanfattning.kortförsta imissionens rapport

oorganiserad.Mördarjakten var
in.intepolisresurserAlla sattes

vad hänt.fick inte redaPoliser i tjänst som
genomfördes.avspärmingallmänIngen

underrättades inte.polisdistriktAndra
otillräcklig.brottsplatsenbevakningenochAvspärmingen varav

Befälsförhållandena oklara.var
bristfällig.sambandscentralenDokumentationen i var

fel.gick detdetgick inteRikslarm när utut- var

så mångomtalad dendelarnämndai dessa ochKritiken är attovan
krympakanske kan tyckasbetydelsetrivialitet,blikommit att varsen

år finns dettidsperspektiv. I dag,tilltagande änmed tretton senare,mer
mångaförhållandena och depåminna inledandededärför skäl att om
mord-misstag idå harGenerelltbegicks.misstag ettsett ensomgrova

begåtts,inpå detsjälva brottetbetydelseutredning närmarestörre
underlåtenhetssyndermissgrepp ochbetydelsen devilket innebär att av

Många deöverskattas.kanförsta tiden knappastförekom den avsom
dåocksåmåste beaktasirreparabla. Dettainledande misstagen var

i bedöms.insatser PUsenare

ochbrottsutredningOrganisationen1.4.2 av

förundersökning

händelser;för särskildaberedskapsplanPolisledningen hade ingen
särskilda händelservidverksamhetenbestod i ställetplaneringen attav

därförPolisledningenutifrån inträffat.organiseras detskulle sattesom
"ad hoc-tillfälle,specifikt för dettaspaningsorganisation enupp en

detta ochkritisk tillmycketJuristkommissionenorganisation". var
i synnerhetpolisarbetet,självklarhetdetha attmenat att var ensynes

förmåste beredskapsplan. Detfölja ärhändelser,vid särskilda ossen
beredskapsplan hadefungerandeavsaknadenuppenbart att enav en

också hela detmordnattensframför alltbetydelse föravgörande men
någothävdahelleridagårets tillkortakommanden. Ingenförsta synes

måstehändelsersärskildaagerande vid s.k.polisens styrasän attannat
beredskapsplan.utifrån inövaden
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Brottsutredningen sådan dignitet den efter det inledandeattvar av
skedet borde ha lagts under Rikspolisstyrelsens ledning. Detta skall ha
varit rikspolischefens uppfattning och Juristkommissionenäven synes
ha lutat detta hade varit lämpligast. Andra bristeratt Jurist-som
kommissionen lyfte fram hade dåvi det inte behövtsom ser upp-
komma, hade naturligt fördelats på nivåerskildat.ex. i ställetansvaret
för samlas hos Hans Holmér och rikskriminalens våldsrotelatt som-

inte alls påengagerades grund rivalitet och samarbetshänsynnu av -
påhade likaledes naturligt kunnat komma in iett sätt bilden.

Förundersökningen borde från början ha letts åklagare. Dettaav
ha varit Juristkommissionens uppfattning, kommis-ävensynes om

sionen, bakgrund regelverket inte entydigtmot regleraratt närav
åklagarinträde skall ske, inte direkt ville den valda ordningensäga att

felaktig. Utvecklingen vårvisade enligt mening tydligt det valdavar att
dubbel-kommandot, där den polisen, mycket aktiv ochparten,ena var

åklagaren,den andra, passiv ledde till oklarhet och bristande rätts-var
säkerhet.

Som Juristkommissionen konstaterade åklagarendetär som
bestämmer och han skall inträdanär förundersökningsledare.om som
En konsekvens detta vårenligt bedömningär kritik gårattav uten som

åklagarinträdet borde ha skett tidigare åklagarenträffaratt och inte
polisen. Regleringen innebär överlåtsdet på åklagaren bestämmaatt att

hans övergripandenär kräver han träder in operativt. Enattansvar
sådan reglering kan till sin aldrig dåprecis; överlåts inte detnatur vara

överlåtas.är Detta betyder i sin det föravsett att denansvar som tur, att
åklagare bort träda in så,inte gjort inte gångbart försvarär ettsom men

hänvisa till regelverket inte uttryckligenatt krävt hans inträde.att
Eftersom åklagarenreglerna makt inträda såhan finnernärattger
lämpligt, innebär de stårhan risken för eventuella negativaatt
konsekvenser för inträde.ett sentav

Som regelverket konstrueratär det med andra ord intesynes ge
åklagaren någon möjlighet stå vid sidan på såför undgåatt sättattav

för hur utredningen bedrivs. Det chefsåklagarebetyderansvar att-
K.G. Svenssons anförda skäl till han inte ville helaöveratt ta
förundersökningen "Svensson ville inte det formellaöverta ansvaret-

påverka"191för förundersökning han i verkligheten inte kundeen som -
måste underkännas. Det bedömning genomgåendeär har gjortsen som
vid de olika granskningama.

Frågan huruvida färundersökningsledarskapet kan pådelas detupp
skedde mellansätt Hans Holmér och K.G. Svensson föremålsom var

för utförliga överväganden Juristkommissionen, ansåg attav som

191sou 1987:72 97.s.
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ZeimeClaesEfter dettvivelaktig.gradi höguppdelningen attvar
åklagarsidan ochodelat,formelltlåg det kvar,helaövertog ansvaret

lämpliguppdelninghävdatha ärdärefter hellertycksingen att en
betydelse. DensindelmistdärmedFrågan harlösning. aven

obalansdendels föruttryckbörförekomuppdelning ettsomsessom
delsnedan,polis-åklagare vidareseförhållandetråda ikom attsom

kortsiktigainformella,improvisation ochförbenägenhetför den
tiden.aktuelladenunderutredningsarbetetprägladelösningar som

detJK,framfördesuppfattninginte dendärmed attdelarVi avsom
lednings-delaslagdettautredningarilämpligtkan uppatt avvara

motsägelsefullt.fördeJK ärdetVi attansvaret. resonemanganser
åtillåten, andra sidanå sidandelningbörEnligt detta varaenaen

klaradrardelardeenligt JKdenförutsätter ansvaretatt uppsom
formlöstutsträckning. Etterforderligiinformationoch utbytergränser
rollerför sinaklara ärinblandade drar gränserdedärsamarbete upp

bindande regler.då minskar behovetnaturligtvis bra; av
kompliceradförundersökning ärMed tanke storatt enen

ochaktualiserasrättssäkerhetsfrågor alltidpå deorganisation, som
ledande be-fungerakunnamåste förutsättasden oavsett omatt

föremellertiddetvälmindreväl eller ärsamarbetarfattningshavare oss
klartansvarsförhållandena skallochlednings-uppenbart varaatt

delegeradeolämpligt lagendärvid direktreglerade i lag. Det omvore
och dradettadelasinsemellaninblandadetill att uppparter ansvarupp

Även mellanfungeraskulle kunnadettauppdelningen.förgränser om
svårt iblidetkansamarbetsvilligaoch attansvarskännande personer

skulle behövas,detför vad t.ex.efterhand avgöra ansvarat omvem som
prövningrättsligvid en

effektivitetssynpunkt. DetfrånolämpliguppdelningSlutligen är en
förformerklaraberedskapsfrågoma lagenfår tillhöra att angeranses

för vadbärbedrivas,skallförundersökninghur ansvarsomvemen
hoc underadintebörbetingelser Det avgörasformellavilkaunder etc.

det tillutredning. Attskede görainledandeintensivtoperativtett av en
delarförundersökningen i vilkaskall ledafråga voreöppen vem somen

92 K.G. Svenssonsgranskningsbeslut. Där prövasi JK:sSaken illustreras
Svenssonorder. Attutfört hansinteför denna ut-klagomål polisen attmot

i de bäggetillgodosåg och harostridigtinteönskemål polisen ärtryckte som
ansågJKpolisen. Menkritiktillgranskningar lett attkommissionernas mot

framfört sinainte hadeenligt JKeftersom Svenssoninte kunde lastas,polisen
måste för polisentillbeslutsådana uttryckligaönskemål attformi somav

eller ej,bedömningendendelarOavsettskyldigskulle att manomagera.vara
ansvarsförhållan-för utredandetförutsättningreglerklaravisar den är avatt en

fungerat.förundersökningen intedena när
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detsamma försena tillskapandet effektiv lednings-attsom av en
organisation.

Under Claes Zeimes tid förundersökningsledare arbetadesom en
åklagargrupp eller mindre kollektivt med förundersöknings-mer
ledarskapet. Det skedde formlöst i För den arbetsfördelninggrupp. som
tillämpades fanns enligt Juristkommissionen inget egentligt lagstöd.
Arbetssättet hade enligt polisen skapat oklarhet med avseende vem

åklagarna ansvarade för och beslutade vad.av som om
Arbetssättet tycks aning typiskt för hur de engageradeoss vara en

åklagarna verkar ha sin roll. Om de hade förundersöknings-sett sett
ledarskapet verkligt ledningsansvar, skulle den ansvarigeettsom
åklagaren antagligen påinte det låtitskedde ha det flyta inomsätt som

framgårAv lagen klart förundersökningen skall ledasatten grupp. av
befattningshavare, inte sådan.myndighet kanDeten av en som

naturligtvis finnas praktiska problem förknippade med detta, särskilt
såvid förundersökning denna. påI brist klargörande reglerstoren som

då åvilatorde det den förundersökningsledareär tydligaattsom genom
beslut delegera arbetsuppgifter i erforderlig utsträckning. Som vi antytt

Juristkommissionens språkbruk aning diffust det gällernärvar en
åklagarsidan. Det talades genomgående "åklagama".nästan Dettaom
språkbruk vårenligt mening oklarhet i den rättsligamotsvarar en
regleringen och i uppfattningen åklagarens roll förundersök-om som
ningsledare.

Juristkomrnissionen ansåg det här kunde finnas behovatt av en
utarbetad ordning. Parlamentariska kommissionen instämde i detta men
varnade för sådan skulle kunna bli stelbent och rekommenderadeatt en

frågan löstes internt i samarbete med polisen. Juristkommissionensatt
granskning vårvisar enligt mening behovet utarbetad ordningatt av en

dvs. klara påtagligt.regler Skälen härför mångtär sammanfaller i- -
och mycket med dem vi just apropå fråganredovisat delatettom
förundersökningsledarskap.

Beträffande fördelningen befogenheter åklagarsidanmellan ochav
polisen uttryckte Parlamentariska kommissionen koncist lagens inne-
håll: åklagaren leder förundersökningen med polisen biträde. Visom
delar uppfattningen lagen bör tolkas ifrågasätterdet sättet,att men

den praktiska återspeglarverkligheten det tydligt hierarkiskaom
ansvarsförhållande lagen uttrycker. Granskningama visar Claesattsom
Zeime förundersökningsledare inte intog aktivt ledande rollsom en

detta medvetet och därmed säkerligen i enlighet med hanssamt att var
uppfattning vad praxis krävde. finnsDet all anledning att anta attom

K.G. förhållningssättSvenssonsäven i överensstämmelse med hansvar
uppfattning vad gällde för förundersökningsledarskapet. Sam-om som
tidigt agerade polisledningen genomgående lagen polisensom om gav



SOU 1999:88Bakgrund110

kommissioner komvad granskandebefogenheter än att attstörre anse
påhållsina uppfattatsför praxis sätttalarden Detta ett annatgör. att

lättiakttagelseför. dennauttryck Trots ärden ordning lagenän attger
lagenkommissionemagranskandeingen dehargöra ansett attatt av

förtydligas.eller reglernabehöver överses

.4.3 Ansvarl

illafungeradebrottsutredningenmed självainledande arbetetAtt det
Stockholms-brister vidfrämstenligt Juristkommissionenberodde

hanDelsvåldsrotel. Holmérdessa bar Hanspolisens För ansvaret. var
medförde hansdelsberedskapen,ansvarig för den bristandeytterst

våldsroteln intevidspaningschef arbetetsjälvbeslut attatt vara
på ordinariefunktionen legatgjort dendet skulle hafungerade omsom

också Holmérnivå. gjorde med dettaJuristkommissionen resonemang
utfördesViktor G-delenkonfrontationema iansvarig för hur

övertagitmån Rikspolisstyrelsen bordedenI ansvaretattanserman
så intefördåvarande rikspolischefenför utredningen bär attansvaret

tagitRikspolisstyrelsen borde hasade sig självskedde. Denne attanse
något i riktningen.själv initiativ denhan inteöver, togmen

delvisaantalbrottsutredningen drabbadesfortsattaDen ettav
för1987. Skuldeni januarislutlig kollapssammanbrott och sedan en

på följandefördelatJuristkommissionen hadetta sätt.synes
ochden roll-vägradeledningsgruppPolisens acceptera ansvars-

konflikterförhållningssätt tillleddestadgar.fördelning lagen Dettasom
måste iPolisenssammanbrottet.till det slutligaoch orsak ansvarvar en

enväldigt,personligen. ageradeHolmér Hanbäras Hanshög grad av
lagens regler.oförsvarbara grundersjälvsvåldigt sigoch översatte

heltHolmér allt intevår Hansvill för del tilläggaVi trotsatt var
någon mån måste mycketdennai ledningsgruppen. I tungtensam

befattningshavama,de andrabärasvägande skuldbörda även somav
hadeoch därmedinom polisenorganisationersjälva ledde stora egna

ansvarsområden. agerandeHolmérsdet intresse HansI skuggan av
förblivit konturlöst.docktilldragit sig har detta ansvar

193SOU 1987:72 157.s.
194 gällande Holmérinte kunde sigmån de övrigaden göraI motattanserman

övrigaoch deK.G. Svenssoni princip detsammagäller väl sagts enga-som om
situationenmåsteåklagama, sittnämligen när ärgerade äventaatt ansvarman

i ledningsgruppenbeträffande de övrigasvår. inte förtsdettaAtt resonemang
nyanserad. Vidåklagarna varit tillräckligtmåhända intekritikenvisar motatt

åklagama formella befogenheterhadedet dock beaktasjämförelse bör attatten
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påverkarDet emellertid inte bedömningen Hans Holmérsav
gärning. Domen honom alltså hård.kom bliöver Parlamentariskaatt

ansågkommissionen han länspolismästare missbrukat "denatt som
befattningen.‘95ställning och förtroendedet följer med den Jurist-som

kommissionen, sakliga kritik Hans Holmérs agerandegentemotvars
förhållningssättoch framgått i utförliga citat ansåg i försonligtettovan,

ögonblick det inte kunde bestridas Hans Holmératt utövatatt
ledningen viljestarkt och dominerande ändåsätt,ett att stegetmen

långtganska påståtill ledningen såatt utövatsatt attvar
brottsutredningen blivit lidande det. "Den inte har facit i sinsom
hand, sedan brottet klarats inte någotkan heller alldeles säkertupp, ge

frågapå denna eftersomMen facit vidsvar numera synes ge
handen brottet i fall inte kommer klaras detatt vart sättatt upp som
arbetet under Hans Holmér förutsatte eller främjade, finns det i
dagsläget för konstaterandet brottsutredningen faktisktutrymme att
skadades. åklagarnasSe vidare nedan, apropå ansvar.

Åklagarväsendet i agerade passivt. För detta kunde Jurist-stort
kommissionen någoninte finna godtagbar förklaring. åklagareEn
borde ha tagit plats i ledningsgruppen mycket hade varit medvunnet-

åklagare.blotta När polisen obstrueradenärvaron användeav en an-
åklagaresvariga inte de medel de enligt Juristkommissionen hade till

Åklagarnasitt förfogande. borde i stället klart och entydigt sättett
ha genomdrivit sin vilja det uppkom sakfrågormotsättningar inär
mellan dem och polisen. K.G. Svensson borde ha tagit störreett ansvar,

plats i ledningsgruppen. felDet honomt.ex. att ta attgenom var av
delad förundersökning. motivHans för ställa sig vidacceptera atten

sidan ändå ansåghan inte någothan kunde inflytandeutövaatt attav -
inte försvarligt.var-

Sammantaget Juristkomrnissionens bedömning leda tillsynes en
gradering skulden, där stårpolisledningen för de direkta obstruk-av
tionema föroch de uppenbara åklagarsidansregelbrotten, medan för-

underlåtenhetskaraktär:syndelser de borde ha varit aktivavar av mer
och sökt den befälsrätt tillhandahåller.lagen Vårutöva slutsats är att
bäggedera utgjorde nödvändiga förutsättningar för sammanbrottet. Det

emellertid, vi, klar skillnad mellanär aktivt sabotera denattanser en
föreskrivna ordningen för samarbete, polisledningen gjorde,ett som

ändåoch i försök nå långtsamarbete för i eftergifter,att att ett som
Ävenåklagarsidan gjorde. det måstemoraliska fördömandet bliom

använda, vilket inte gäller för befattningshavarna i ledningsgruppen, vilkaav
flertalet i praktiken underordnade Holmér.var
195sou 1988:18 94.s.
19°sou 1987:72 92.s.
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fråga sig intehårdare skäldet förra det harän att omsenare, manav
åklagarnaskadebringande försyndelsen denden principiellt ärmer

skyldiga till.gjorde sig
åklagaransvaret vissa tillägg EttBeträffande finns det dock göra.att

förhållandefrågan tilltydlighet iberörda lagensgäller den ovan om
åklagarens polisen.beträffande befogenhetertillämpad praxis gentemot

förhållningssättroll. Regeringenstillägg gäller regeringensEtt annat
frånframgått egentlig kritik Jurist-åtgärder ingenoch föranledde som

ansåg Juristkommissionen, haRegeringen borde dock,kommissionen.
missuppfatt-leda tillintensiva engagemang kundebeaktat dessatt

åklagare Länsstyrelsen i Stockholmmyndigheter ochningar. Berörda -
åtgärder.regeringens roll och Motinformerats tydligareborde ha om-

åklagarväsendetförhållandet polisen ochbakgrunden kan mellanden
från frågan roll. Vivår regeringensmening inte isoleratenligt omses

åklagarväsendetsså för-beskrivningtolkar Juristkommissionens att
påverkadesvårenhållningssätt 1986 successivt ökande gradi under av

regeringen stoduppfattadevad relativt goda grunder attsomman
överväganden. Alldelesagerande ochbakom polisledningens oavsett

agerade felaktigt ellerdärvid i formell meningregeringen varom
rollfördelningenkänsligatillräckligt aktiv för rubba dendess roll att

åklagare/förundersökningsledning. vilketDet krävs,polis ochmellan
förinte särskilt mycketi Stockholm visar,exemplet med Länsstyrelsen

skallärende dettaunderställd myndighet iregeringen ettatt somen
regeringsnivå.tillhelt eller delvis lyftsuppfatta att ansvaret upp

brottsut-roll i förundersökning ochGranskningen regeringensav
i fem punkter:redning kan delas upp

mellan Holmérde löpande kontakterna HansObservatören samt
Justitiedepartementetoch

åklagare efter frisläppandet Viktor GbyteDiskussionen avom av
antalet vittneskonDiskussionen efter K.G. Svenssons beslut om

frontationer
försoningsmötets.k.Det

i februari 1987Förhandlingarna inför sammanbrottet

regeringenvari princip inget detKommissionernas bedömningar att av
föranleda kritik.hänseendena kundeföretog sig i de fyra första enskilda

Även framför alltbedömningar i denna del, avseenderedovisadeJK
framgått, anledning till kritikfann, ingenochl motsamt rege-som

ansåg gjorde felregeringenkommissionerna däremotringen. Bägge att
något enligt lagen intei förhandlingarden medverkadenär somom

uttryckligkommissionen uttaladeförhandlingsbart. Parlamentariskavar
här punkten: departementetvi tolkar det, kraftig kritik denoch, som
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borde ha förklarat för Hans Holmér han skyldig följaatt attvar
förundersökningsledarens beslut. Enligt Parlamentariska kommissionen

påpekandeborde den innebörden ha gjorts justitieministernett av av
vid första dåredan det tillfället samarbetssvårighetema kom i dagen,

vid det hölls i april företrädaredär för bägge sidormötet.ex. som
närvarade. Parlamentariska såledeskommissionens kritik hade vissen
allmän räckvidd. Beträffande den s.k. observatören uttalades, vilket

återgivitszmredan

villVi dock tillägga frånplaceringen observatörävenatt om av en
regeringskansliet hos myndighet för i viss situation följa dess dag-atten en
liga verksamhet fråninte innebär inblandning regeringens sida ien myn-
dighetens måsteverksamhet restriktivitet iakttas och metoden endaststor
användas för mycket speciella situationer. Informationen bör regel isom
stället tjänstevägen. frånMan kan nämligen inte bortse risken redanatt

företrädare för påverkarregeringskansliet tjänstemännennärvaron attav en
handla mindre självständigt Vidare kan det de inblandadeän annars. ge en
felaktig bild regeringens roll i sammanhanget.av

också vårDet mening information gådetta slag bör tjänste-är att av
vägen, ordval understryker det hade funnits bättre ochett attsom mer
naturliga informationsfråganlösa på.sätt att

Betydelsen den bila de inblandade fåkunde regeringens rollav av
behandlades framgått utförligt Juristkomrnissionen. Isom av sam-
manfattning innebar regeringen, den inteävenresonemanget att om
insett hur åklagarsidan uppfattade situationen dvs. regeringen iatt-
förekommande konflikter inte opartisk borde ha beaktat risken förvar -

dess missförståsagerande kunde lågdet angivna dettaIatt sättet. en
viss kritik, knappastden gällde regeringenänannat att ageratmen en
aning oförsiktigt.

vi idag delNär Juristkomrnissionens i denna deltar av resonemang
följande reflektioner. Juristkomrnissionens försiktighetgör be-är

griplig, inte minst bakgrund den tvekan Juristkomrnissionenmot av
kände inför sin konstitutionella huvud bedömarätt överatt taget
regeringens agerande. Med det perspektiv föreligger tolkarsom numera
vi emellertid så,redogörelsen det osannolikt regeringen inteäratt att

stadium.åklagamashade inställning klar för sig relativt tidigtett

197SOU 1988:18 101.s.
198Den första indikationen samarbetssvårigheter kom redan dagarna efter

Dåmordet. tillståndregeringen till avlyssning intern, efter det attgav av en
K.G. Svensson avslagit tillståndpolisens begäran. Regeringens och Svenssons
avslag grundade sig fårskilda författningar och därför bägge ha varitantas
korrekta beslut, ljudet gnissel i maskineriet uppståttkan ha redan i dettamen av
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förekomframstår självklart de ingripandenDet närmast att somsom
ifrågasattesåklagare ledde tillenskildaoch innebar attsamtattsom

åklagarnaåklagarbeslut måste drabbadeöverprövades, ha degett
i sakagerade departementetsintrycket de vägnaratt personer som

också ingriperuppenbart denlystrade till Holmér. DetHans är att som
måste uppfattaspå inse ingripandena kandet regeringen gjorde,sätt att

påfaktiskt agerade den Hansstöd för polisen; öppetrentettsom
dessutomHolmérs initiativ och honom rätt.gav

analys vadsaknas i JuristkommissionensEtt moment av rege-som
åklagamas observatörens roll.till inställningringen kan ha känt ärom

ledningsgruppensJuristkommissionen fannMed tanke vad utrett om
våråklagarna enligt mening osannoliktobstruktion detär attgentemot

registreratinte skulle haobservatör i ledningsgruppendepartementets
något attityd ledningsgruppen och Hansfönnedlat denoch somav

framgårförhållande åklagarna. granskningentillHolmér intog i Av
föredrog K.G.vid ledningsgruppsmötenbl.a. Hans Holmératt

avsågönskemål tillgodosemeddelade han inteSvenssons och att att
riksåklagaren Sjöbergvidare Magnusdem. I JK:s utredning attuppges

åklagarsidanverka förvädjade till observatören Bergenstrand attatt
frånmåste departementetsfick information. Av bl.a. dettabättre man

åklagarna uppfattade de initiativsida ha kunnat dra slutsatser hurom
från sida.departementetstogssom

så tillmåste förhålla informationslämnande"vidare sig detDet att
åklagama, försiktigt efterlyste, i realitetenJuristkommissionensom

placeratregeringen tydligare borde hainnebar krav sättett att ett
åklagare, handlade inte barapolis dvs. detsig neutral mellan och attom

också i sak positioneraformellt vissa upplysningarlämna utan attom
regeringen gjorde.sig sätt änett annat

inte bara hur saker och tingrättsliga sammanhang det viktI är av
förhållandenaocksåförhåller sig, dvs. hurverkligen sig hur deutan ter

utomstående. jävsregler.för gäller Dengestaltar sig Det ärt.ex. som
dåmåste uppfattas partisk,oväldig träda tillbaka han kan ävensom om

så. förhållandet han kansjälv inte alls uppfattar sig Redan dethan att
Jurist-framstå nämligen tilltron tillpartisk skadar rätten.som

sådanatill Vii denna del anknyterkommissionens synsätt.resonemang
Även uppsåt,med bordetill regeringen ageradevill ansluta det. gottom

åtgärderna för myndigheterna och förtedde sigden ha beaktat hur
måste många gånger ha sigFramför allt situationenallmänheten. tett

Ävenåklagarna. detmycket frustrerande för de inblandade om
Juristkommissionen attnaturligtvis i princip riktigt sägaär att som

varit känd kommissionema.tidiga skede. händelse tycks inte haDenna av -AvsnittÅkapitel HDPOm händelsen, "Miro Baresicse -
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åklagama på klart och entydigt borde ha genomdrivit sin viljasättett
sakfrågordet uppkom motsättningar i mellan dem och polisen ochnär

detta9°,för måste tvångs-"det i och sig fanns medel för det ochatt
underläge de inte skäl uppfattade sig ha hamnat i beaktas derasnärutan

bedöms.ansvar
någotTill det sagda hör vi idag, kommissionema intevet men som

kunde bedöma, nämligen del utredningen felpolisen till drevatt stor
håll, åklagarsidans påmedan strävanden sikte utreda för-tog att
hållanden vid biografen Grand Grandmannen.och den s.k. Hade de

fåttkunnat sig gällande alternativt hade de gehör tidigare, skullegöra
frågor åtal, långtde sedermera kom bedömas i detattsom som senare

skulle komma väckas, med all sannolikhet blivit bättre belysta. Medatt
facit i hand kan vi konstatera polisen, det intryck dentvärtemotatt

huvudspåretsärskilt beträffande det s.k. PKK ville förmedla, inte var
spår, fannsmedan det viktigt utredningsstoff i den riktningrätt

åklagama gå. måsteville förAnsvaret detta den bakgrund vimot
ocksåredovisat bäras regeringen, bidrogagerande starkt till denav vars

olyckliga utvecklingen.

Övriga frågor1.4.4

tidigare granskningen i övrigt tvångsmedel,Av den har användandet av
hanteringen informationsfrågorna handläggningenoch de s.k.av av

vårtförpolisärendena betydelse arbete. Till slutsatserna i de delarna
återkommer respektive avsnittvi i de där dessa saker tas upp.

99 SOU 1987:72 124.s.
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i översikt2 Brottsutredningen

innehållKapitlets

dragl detta kapitel beskrivs hur arbetet med brottsutredningen i stora
varit fungerat efter den februari En central platsorganiserat och 1987.5
i detta skeende den organisation kriminalkommissarienupptas av som

Ölvebro ansvarade för detHans under 1988 ochsatte somupp
åtalpolisiära ledde till misstänkt Vi har i detarbete motsom en person.

någotbefogat Hanshänseendet det beröra huräven sett attsom
Ölvebros för avslutas och redovisararbetsinsats utredningen kom att

för.därför den utredning denne själv utsattes
någonSäkerhetspolisen aldrig ha haft självständig roll isynes

påutredningen. Vi försöker beskriva vilka den deltagit. l detsätt
också på våra möjlighetersammanhanget redovisar hur sett egna

granska säkerhetspolisens roll.att
Som inledande behandlas Palmeutred-del i denna översikten

beskriverningens skriftliga material, varvid även med exempelett
utredningsuppslag. Syftet med dettagranskningen visst är attettav ge

källorläsaren konkret bild hur materialet vilkenut, typav aven mer ser
inblickfinns i det mödosamma tolkningsarbete,och även rättsom en

står inför. Detvarje nytillkommande utredningsman eller granskaresom
vår förhoppning den del exemplet lättare kan till-är tagitatt som av

följandegodogöra sig den redovisningen i betänkandet.
Kapitlets del innefattar översikt utredningsarbetet i densenare en av

beträffande själva mordgärningen.centrala delen kring vad är käntsom
återge sådantSyftet kan okontroversiellt, till-är att som numera anses

kom-med del vanliga hypoteser skeendet. Det är inteomsammans en
någonmissionens uppgift uttala mening vad bevisat elleräratt om som

måsteDärvidinte. Men har i uppdrag redovisa och bedöma.att att
innehållergrundförutsättningar Därför betänkandetvissa beaktas. en

på vadinledande redogörelse detta slag. Framställningen grundasav
underställts Palmeutred-uppfattat Det redovisas harutrett.som som

för "remissförfarande" omnämns iningen synpunkter vid det som
vårtkvalitetssäkring material.kapitel under rubriken Källkontroll och1 av
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Översikt2.1 utredningsarbetet ochöver

fråndess organisation den 5 februari
1987

l 1 Palmeutredningen.

påpekandenVissa

En översiktlig redovisning arbetet med brottsutredningen kanav
innefatta dels det vilket organiserats,arbetet dels arbetetssätt

låter utifråninriktning i sak. Organisation sig beskrivas fattadem.m.
svår-beslut, upprättade organisationsplaner Arbetet i sak ärosv. mera

någonbeskrivet. Det finns flera skäl till det. det inte finnsEtt är att
dokumentation hur utredningsarbetet varit inriktat vid olikaöver

långtidpunkter. frånEtt det sig tidsperiod vilkenär rörannat att om en
svårtinblandade kan ha erinra sig vad gjorts inär,attpersoner som

åtskilliga utredningsåtgärder långsynnerhet löpt under tid ochsom
omgångar.enskilda uppslag ofta aktualiserats i flera Utredningen har

påheller inte inriktats beta av ärenden, sedan kan läggasatt som
såsidan, alla uppslag i materialet har kontinuerligt be-utan gott som

traktats levande delar brottsutredningen; har i densom av man
tidenmeningen arbetat alltmed hela

tillgång gåttmaterial kommissionen haft tillDet och igenomsom
det förundersökningsregistrerade materialet. Vi kallar dettautgörs av

själva brottsutredningen. Det kan karakteriseras underlag förettsom
åtalpresumtiva förundersökningsprotokoll, fårdvs skulle väckasettom

åtalasde delar relevanta för utredningen avseende denärsom som
avskiljas för underlag för stämningsansökan. dettaDetutgöra äratt

påmaterial vi syftar vi beskriver dokumenterats,vad vadnär som som
gjorts vid vilken tidpunkt etc.

finns polisiärtDärutöver arbetsmaterial slag,annat t.ex.av
spaningsledningens noteringar olikahur uppslag hanterats när detom
varit till bedömning, det och det lagts adnärutrettsuppe vem omav,

ocksåetc.. I spaningsledningens material kan undantagsvis före-acta
komma handlingar intresse för granskningen brottsutredningen.av av

fått dåVi har materialdetta för och funnit det intepresenterat attoss

l dåAd acta-läggning ärenden uppslag förekommer i arbetet, i be-av men
tydelsen ärendet för tillfället inte kan förtjänareller bearbetas Detatt mer.
innefattar inte ställningstagande till ärendets sakliga i mordutred-ett status
ningen.
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särskilt vår redovisning kan dettafinns anledning granska det Föratt
betydelse i i det förundersökningsregisteradeha hänseende. Närett

inte för-materialet själva brottsutredningen funnit uppslagatt ett- -
åtgärdnågon åtgärd någon vissanlett eller föranlett underinte en

åt-dokumenteradangiven tid ingen i själva brottsutredningenavses
förhålla så, frågai varitgärd. Det kan emellertid sig uppslagetatt uppe

någon åtgärdtill bedömning, denna bedömning inte lett tillatt sommen
spår brottsutredningen. betyder det i självai själva Detavsatt att

"inget hänt" medan det faktiskabrottsutredningen kan ut attse som
förhållandet för sig diskuterats,uppslaget i ochär utan attatt men
någon åtgärd Från vårdokumenterad vidtagits. synpunkt dettagör

inteingen skillnad, eftersom kontentan i vilket fall uppslaget be-är att
påpekande,arbetats i sak, spaningsledningen har gjort detta sommen

därför bör redovisas.
framgår åtgärderfaktiskaAv själva brottsutredningen vilka som

utförts; indirekt bedömningar uttolkas.vidtagits och de kan ävennär
utredningen beträffande enskilda uppslag ochredovisningDen av

utredningsåtgärder, följer i kapitel, kompletterargenerella som senare
därför den angivna skäl översiktliga beskrivning utred-ovan avav

följer nedan.ningsarbetet som

2 upprättad material-samband med PU i januari 1999 tillställdesI att ossen av
genomgång påtalades från rikskriminalchefen Nyléns sidaför yttrande Lars att
vår genomgång produce-enligt hans mening främst behandlade material som

redovisari utredningen. Vid sidan finns mycket materialdettarats av som
från frånbedrivande, beslut citerat skrivelsearbetets bedömningar och en

i kopia. Vi harNylén till rikspolischefen, skrivelse tillställtsLars ossen som -
då fåttgenomgångar ochvid följande med spaningsledningen följt dettaupp

åsyftat spaningsledningens här nämnda noteringar.beskedet Lars Nylénatt
Något material vid förundersökningsregistrerade självasidan detannat av

framgåttåsyftade tillför intebrottsutredningen finns inte. materialetDet som
något inne-möjligen undantagsvis själva brottsutredningen i sak. Detänannat

håller några Frånbedömningar. spaningsledningens sidainte dokumenterade
förundersökningsregistre-har tydligt deklarerats det vi tagit del dvs. detatt av,

brottsutredningen.rade materialet, fullständig bild själva Däremotger en av
vid bedömandet hur uppslag hand-kan övriga handlingar betydelse avvara av

stått vårnågot i fokus förläggningsmässigt hanterats, emellertid sällansom
granskning.
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februari5 1987 1 1988mars-

Utredningsarbetets organisation fram till ledningssarnrnanbrottet i
framgåttbörjan 1987 har och belysts i avsnittet tidigareav ovan om

granskningar.
Ledningssammanbrottet tillledde regeringen den 5 februari 1987att

Riksåklagarenbeslöt skulle leda förundersökningen ochatt att
Rikspolisstyrelsen skulle leda den polisverksamhet erfordrades försom
spaning och utredning mordet. beslut gäller fortfarande.Dessaav

utsågRikspolisstyrelsen avdelningschefen Ulf Karlsson ledaatt
spaningsarbetet. för påMed undantag de genomförda förändringarna

ledningsnivånden lät Ulf Karlsson den tidigare organisationenöversta
våldsroteln,arbeta vidare. bestodDen spaningssektionen ochav

tekniska roteln vid Stockholmspolisen rikskriminalen och säker-samt
hetsavdelningen vid Rikspolisstyrelsen. Chefema för dessa enheter,
med undantag för chefen för tekniska roteln, bildade tillsammans med
Ulf Karlsson och presstalesman ledningsgrupp. operativaDeten en ny

såledespolisarbetet fortsatte organisatoriska förändringar.störreutan
Det dock ha förelegat insikt behovet genomgripandesynes en om av en

sådanomorganisation; planerna successivt form.togen
vårenUtredningen 70-80engagerade under 1987 polismän. Be-

manningen reducerades under hösten 1987.
Från Riksåklagarens riksåklagarensida beslöts biträdande Axelatt

Morath skulle förundersökningsledarskapet med biträdeöverta av
chefsåklagama Solveig Riberdahl Helin.och Anders Axel Morath hade

fulladet förundersökningsledarskapet medan Solveig Riberdahl och
frågorAnders Helin skötte det löpande arbetet och fattade beslut i som

på åklagare.ankom allmän
åklagareeller fleraEn närvarade alltid vid sammanträdena med

två gångerpolisens ledningsgrupp. Sammanträden minstägdenya rum
i veckan. Samarbetet mellan polis förundersökningsledningoch har,

frånenligt vad uppgivits sidor, fungerat friktionsfritt.ömsesom
måsteBrottsutredningsarbetets inriktning under denna tid motses

årets framgåttbakgrund det första händelser. Som fanns det storaav
brister i hur det arbetet hade bedrivits. inriktade sigPU ettnu mer
traditionellt polisiärt mordspaningsarbete. Utredningen beträffande för-
hållandena mordplatsen, kring Olof Palmes bostad och biografen
Grand intensiñerades. huvudspårettidigareDet PKK-samt vapnet
spåret huvudspårmiste sin karaktär och blev uppslag blandettav
andra, engagerande mindre antal utredare vid säkerhetsavdelningen.ett
Utredningen avseende Viktor G fart och ha varit dettog ny synes en-

anspråkskilda ärende i under 1987 och börjantog mestsom resurser av
1988. Utredningen i den delen bedrevs i viss avskildhet särskildav en
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övrigtI förekom under denna tid inget uppslag frågaigrupp. som om
resurstilldelning eller misstankegrad påtagligthöjde sig mängden.över

ÖlvebrosHans organisation

ÖlvebroI oktober tillfrågades1987 kriminalkommissarien Hans om
uppdraget spaningsledare. Han omgåendeaccepterade och börjadesom
arbetet med inläsning Han fick samtidigt i uppgift framatt tam.m. en

förplan organisation. Planen lades fram i januari 1988. Denen ny
frånutgick skolboken", dvs. Rikspolisstyrelsens handbok för utred-

våldsbrottning och innebargrövre sammanlagt 35 poliser skulleattav
engagerade i utredningen.vara

Förslaget den 5 februari 1988 meddelade rikspolischefenantogs;
ÅhmanssonNils-Erik brottsutredningen skulle ledasatt av

rikskriminalen. Rikspolisstyrelsen hade därmed flyttat ned det
operativa för brottsutredningen och rikspolischefen inteansvaret var
engagerad i ärendet. Högste ansvarig för utredningsarbetet formelltvar

Ölvebroavdelningschefen Ulf Karlsson, Hans spaningschefmen var
Ölvebrooch operativt ansvarig. sålundaDen Hans ledda utrednings-av

35 kriminalpoliser korn gå under Palme-attgruppen om namnet
Någon ledningsgrupp det tidigare slaget förekom inte.gruppen. av

Organisationen innebar allt arbete med brottsutredningen medatt -
undantag samlades under tak, jämföra med den tidigareett ett att—

alltsåorganisationen, inkluderat fem från såvälenheter Stock-som
holmspolisen Rikspolisstyrelsen. Man kan mordutred-såga attsom
ningen därmed fick normal låtorganisation, beman-en vara mer
ningsstark. Den del utredningen inte ingick i den organisa-av som nya
tionen det tidigare huvudspåret, dvs. PKK-avsnittet. Detresternavar av
låg kvar hos Säkerhetspolisen, fåvilket korn viss betydelse för denatt
s.k. Ebbe Carlsson-affärens utveckling.

I den spaningsorganisationen stramades samarbetet med för-nya
undersökningsledningen Det hade under den tidigare utredningenupp.

vanligtvarit enskilda utredningsmån åklagar-haft samarbete medatt
sidan. Av Juristkommissionens framgår chefsåklagarenmaterial att
K.G. Svensson i någotsin åtskilligaoklara roll hade direktkontakter
med poliser inom utredningen, alltsåkontakter gick vid sidansom av
ledningsgruppen, där K.G. Svensson inte ingick. förefallerDet som

den utbyte förekom året.under hela förstadet förDet hartypenom av
beskrivits just vid sidan av-kontakter", vilket preciseratsoss som som

3 Kriminalpolistjänst Utredning Spaning, del 3 KPUS 3, 1977 bilaga 3 s.
441
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utredningsmänutbyte mellanicke sanktioneratledningsgruppenett av
förundersökningsledningen.mellannivå Dettaochchefereller synes

skedde efter1986. Vaddelentilltagit underha samman-somsenare av
så, ledningsgruppensmån beskrivas1987 tycks i viss kunnabrottet att
av-verksamheten". I denhuvudspår tidigare vid sidandenersattes av

ochmellan Palmegruppenkontakternaorganisationen ordnadesnya
traditio-från synpunktpå polisensförundersökningsledningen ett mer

spanings-viaskullealla kontaktervilket innebarnellt sätt, att
alltså skulleinteenskilda utredningsmänledningen och rapporteraatt

frånåklagarsidan. vadfrån Enligtdirektivtill eller uppgettsta som
fortlöpandefortsättningsvis förekommitåklagarhåll det dockhar även

och enskildaförundersökningsledningenkontakter mellaninformella
utredningsmän.

1988. Relay-arbete den 1formellt sittbörjadePalmegruppen mars
mars.‘ vissa iMedavslutades den 8personalteringen sam-av

består organisationdenförändringarbetydelsefullamanhanget mindre
Ölvebro omorganisationformellfortfarande. EnHans satte genom-upp

1990.5 deninträffat sedan 1förändringarfördes den l juli De yttre som
sedansuccessivt reduceratsbemanningenframför allt1988 är attmars

Ölvebro spaningsledare ochslutat1990 och Hansatt somnumera
vissEdqvist. Enkrirninalkommissarien Stigsedermera ersatts av

förekommit, det kangivetvispersonalen haromsättning bland men
mordutredningensfinns kvar sedanhandfull utredare startnoteras att en

1986.
särskildde tankarspaningsledningenaktualiserade1990 en

från 1988. Enredandiskuteratana1ysenhet, omstartensom man
två förhörsenhetemaså desådan inrättadesenhet sätt att en avnu

kriminal-medanalysenhet,specialenhet ochidelades enupp en
dockSöderblom försvannSöderblom chef.kommissarien Jerker som

igångaldrig komvarför enhetenfrån tid därefter,Palmegruppen korten
så småningom med specialenheten ochihopslogsmed sitt arbete. Den

ståndtilldärför inteanalysarbete komnågon arbetsgrupp försärskild
inte gjortsNågot i den hargång. ytterligare försök vägenheller denna

inom PU.

4 Riks-regeringen fattat beslutomorganisationen hadeföljdSom attomen av
göromålsförordnanden för Palme-få inrätta tjänsterpolisstyrelsen skulle

gruppen.
5 från vissa enhetertill 25 ochminskade 35innebar bemanningenDen attatt

till denfråga anpassningkvantitativdetutgick. praktikenI nyavar om en
från brottsrnisstankarna. DetfriatsChrister i domstolsituationen efter det Patt

söktedet sammanhangetresurskrävande arbetsläge. Imindreledde till ett nytt,
ifrån Palmegruppen.sig flera utredare
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I 1992 beslöt Rikspolisstyrelsen Riksåklagarenochmars gemensamt
frånpersonal Palmegruppen under vissa förutsättningaratt fick itas an-

språk för andra uppgifter. Därefter har frånutredningsmän Palme-
återkommandevid tillfällen anspråktagits i för andra brotts-gruppen

utredningsuppgifter. Det har företrädesvis sig mordutredningar,rört om
fråndär utredare Palmegruppen biträtt, andra uppdrag harävenmen

förekommit, i samband med Estonias förlisning. Undert.ex. oktober
1994 således hela Palmegruppen, med undantag för tipsmot-var
tagningen, sysselsatt med fartygskatastrofens efterdyningar. Någon
åderlåtning, betydelse för arbetet med mordutredningen, har dessaav
bisysslor enligt intePU utgjort. frånSyftet har spaningsledningens
sida beskrivits "psykosocialt", dvs. tillgodose personalens be-attsom
hov såvälbyte miljö arbetsuppgifter, och det har i denav av som
meningen antagits till för mordutredningen.nyttavara

Ãklagarorganisationen från den 1 1988mars

Åklagarinträdet i mordutredningen skedde framgått i och med attsom
K.G. Svensson gick in förundersökningsledare avseende Viktor Gsom
den 6 1986. I maj överåklagarenövertog Claes Zeime först för-mars
undersökningsledaransvaret i resterande delar och därefter iäven
Viktor G-delen. Det löpande arbetet dock fördelat åklagarefleravar
jfr kapitel 1. Genom regeringsbeslutet i februari 1987 lades alltså
förundersökningsledarskapet på Riksåklagaren, i sin beslöttur attsom
biträdande riksåklagaren Axel Morath skulle ikläda sig det ansvaret.
Han biträddes framgått Solveig Riberdahl och Anders Helin,som av
vilka bägge arbetade heltid med mordutredningen.

Solveig Riberdahl blev den l september 1987 tillsynsbyråchef hos
Riksåklagaren och ägnade därefter mindre tid mordutredningen. Den
25 maj 1988 utsåg Riksåklagaren byråchefen Jörgen Almblad som
biträde förundersökningsledaren Axel Morath. Solveig Riberdahl
fungerade därefter för Anders Helinersättare eller Jörgen Almbladsom
vid förfall någonför dem; hon behöll dock hela tiden föransvaretav
kontakterna målsägandenmed Lisbeth Palme.

Efter den friande domen Christer RiksåklagarenP beslötmot att
åklagarinsatsen skulle dras ned; det diskuterades till och med för-om
undersökningsledarkapet återgåborde till polisen, eftersom dådet inte
längre fanns någon misstänkt, förhindradesdetta dock regerings-av

frånbeslutet 1987, placerade förundersökningsledarskapet hossom
Riksåklagaren. återgickAnders Helin i alla händelser till sin vanliga
åklagartjänst, dock sitt arbeteöverge med mordutredningen.utan att
Jörgen Almblad slutade åklagaredäremot helt och övergick tillsom en
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januari 1990den 1Riberdahl blevSolveigpolisen.inombefattning
Axel Morathunderlöpande arbetetlän.överåklagare Stockholms Deti

fick kammar-sin hjälptillAnders Helin,därmedsköttes somav
hanHelin skulleförfall för ersättasVidåklagaren Per-Erik Larsson. av

någon roll i denformellövrigt inte hadeiRiberdahl,Solveig som
utredningen.fortsatta

Axel MorathRiberdahlSolveigefterträdde199420 novemberDen
då förundersök-inträdderiksåklagare. Hon ävenbiträdande somsom

Helin.Andersbiträddesningsledare. Hon av
till lägreförundersökningsledarskapetnedflyttaTankar att enom

för-från till. Dettaochförekommitåklagarväsendet harnivå inom
förestående pensione-HelinsInför Anders1996.dock förstverkligades

utredningenmedarbetachefsåklagaren DanielssonJanbörjadering att
Riksåklagaren1996 beslötdecembervåren 61996. Den attunder

förundersökningsledareskulle samtDanielsson överta ansvaret som
innebararbetet. Detinformeradhålla RiberdahlSolveigfortlöpande om

åklagare intetilldelegeradesförundersökningsledarskapet somatt en
Riks-låg hosdock kvarformellt detRiksåklagaren;arbetade hos

septemberfrån 81987. Denregeringsbeslutetmedåklagaren enligheti
chefsåklagaren KerstinRiksåklagaren biträdande1997 uppdrog

Danielsson.biträdaSkarp att

Ölvebros ledningbrottsutredningen under HansmedArbetet

Ölvebro två år mordet. HansefterspaningsledarebörjadeHans som
utredningsarbete,års organiseratillaföregåtts förstatillträde hade ettav

år,andrasammanbrott,fullständigtislutat samt ettnäraett nogsom
restaurations- ochbetraktasåtminstone delvis kan om-ensomsom

ställningsperiod.
utredningsarbeteför detutgångspunkt betydelseharfaktiskaDenna

delvisfannsmaterialbedriva. DetkomPalmegruppen att som varsom
detKvalitetenregistrerat.åtskilligt inteorganiserat,illa somensvar

utredningsåtgärder borde haMånga viktigaojämn.gjorts somvar
fördetdessaoch delutfördavidtagits inte sent attvar nuavenvar

fåttskulle hafå värde dedetaldrig kunnaandra skullegenomföra, om
förelåg imordetgrundläggande faktai tid. Dehade utförtsde somom

få.skicksäkerställt var
befintligadenkvalitetssäkrahänvisad till ut-Palmegruppen attvar

basfaktabeträffandedenså långt möjligt kompletteraochredningen att
tilldärmedbedrivits har över-utredningsarbetemordet. Det somom

förutsättningslös karaktär. Det ärgrundläggande,del haftvägande en
så mycketfunnitsockså det inteberornaturligt attdelvis attmen



SOU 1999:88 Brottsutredningen översikti 125

på.välja En del utredningsarbetet har utgjortsstor generellaav av
utredningsåtgärder, åtgärderdvs. inte motiverats någon specifiksom av
brottsmisstanke eller teori hur gåttmordet till. En kanske ännuom

del har tagitstörre sikte det tidigare befintliga materialet. Inkomna
tips gåttshar igenom och bedömts på ofta i flera omgångar.nytt,
Förhör har kompletterats med förhör mednya samma person om

sak. Oregistrerat material har registrerats, registrerat materialsamma
har ornregistrerats i avsnitt för materialet överskådligtgöraattnya mer

Överoch därmed tillgängligt. huvud har arbetet med registrering,taget
inklusive hänvisningssystem, varit omfattande. genomgångDenna av
allt utredningsmaterial har för beskrivits materialet skulleattoss som
processas. Strävan ha varit såarbeta fram komplett ochatt ettsynes
lätt tillgängligt utredningsmaterial möjligt. Utredningsarbetet i detsom
hänseendet har varit lätt för följa; det likaledes lättäratt attoss
konstatera mycket omfattande arbete har nedlagts.att ett

Till dessa utredningsuppgifter kommer de tips influtit efternya som
den l 1988. Den 1 1988 fanns 9500 uppslag. Idag finnsmars mars ca
ungefär så många,dubbelt 18500.ca

ÖlvebroDet intrycket utredningenär under Hans isammantagna att
månbetydande rekonstruktionsarbete. innebärDet detettvar att ett

övergripande låterplan inte sig beskrivas så följt spåretförstatt man x,
spåretsedan Den i utredningsmaterialet söker efter olikaosv.y som

spår, intensivt PU, finner såinte mycket. Deengageratsom mer
uppslag eller projektstörre sysselsatt utredarna under tidsperiodensom

misstankarna Christerär P och arbetet utifrån den s.k. gärnings-mot
mannaprofilen.°

Intresset för Christer P uppkom resultat dels förnyadeettsom av
genomgångar det material redan fanns, dels kompletteringenav som av
utredningen avseende framför allt det s.k. Grandavsnittet och den s.k.
Grandmannen eller spår-männen. Det den organi-ettvar som nya
sationen fick förhållandevis efter 1988. Frånsnart,upp sommaren
oktober 1988 betraktades Christer såsomP i lagens mening "skäligen
misstänkt för brottet, dvs. ändå konstaterbar rriisstanke.en svag men
Uppslaget dåhade fått sådan omfattning det avskildesatten ettsom
särskilt avsnitt i utredningen KD-avsnittet, tillkom den 24 oktobersom

6 Gämingsmannaprofilens betydelse för arbetet föremål för olika uppfatt-är
ningar inom PU. Enligt uppfattning förändrade den inte huvudinriktningenen
och hade ringa betydelse. Enligt uppfattning föranledde den intensifi-en annan
erade arbetsinsatser något passade in profilen.mot sätt Vipersoner som

vårkan för del konstatera det finns hel del utredningsmaterial åtgär-ochatt en
der eller mindre klart påverkatshar GMP-arbetet, vidare kapitelsom mer av se
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Under höstennedan.avsnittsindelning,beträffande PU:s1988; se
Christer P.telefonavlyssning1988 förekom mot

decemberChrister isedan PdramatisktförhöjdesMisstankegraden
videofilmadidärefterår förhör ochtillhämtats persongruppensamma

FrånPalme.målsäganden Lisbethgärningsmannenutpekats avsom
ChristermedPalmegruppendelararbetade allatidpunktenden av

med detarbetade enbartallanödvändigtvis betyderdock intevilket att
Palme-korrektdet dock sägaprincip torde attuppslaget. I attvara

rättegången itill och medfrån 1988 framsenhöstenresursergruppens
på Christer P.koncentreradeår helthovrätten ett varsenare

likhetertycks hadomenfriandeföljde efter denperiodDen som
för-prägladesden1987, dvs.sammanbrotteteftermed tiden av

ocksånaturligtvispraktikeniförberedelser omstartomstart, somenen
återgällde1988.gjordes Detmed den atthade likheter omstart som

sådantoch inventeramaterialethelaförutsättningslöst medarbeta att
påanalyserasochkunde bearbetasbearbetat ellerinte somvarsom

också krävdedenförsvåradesgång attDenna attomstartennytt. av
på Christer P.inriktningenfrån tidigaresig dendistanseradeutredarna

medgång fortsättadennafrån valde PU1987Till skillnad att samma
intakt.spaningsledningen förblevbemanning;organisation och samma

den friandetiden efterunderinom PalmegruppendiskussionerVid
utredarnatredjedelungefäremellertidframkom detdomen att aven

denarbetetinriktning änsvårt tänka sighade att numeraatt avannanen
tänka sigövriga kundemedangärningsmannen,Christerfrikände P var

tredjedelutredningen. Denhelstdelarmed vilkaarbeta somatt som av
enligt vadförsvannlösningvissbundna tillmentaltdetta sätt envar

från Palmegruppen.successivtfrån spaningsledningenuppgivitssom
i sigdomenfriandeuppgivit denvidareharSpaningsledningen att

saknadesdet inteutredningsarbetetnågra problem imedfördeinte -
processa materia-medarbetefortsatte detarbetsuppgifter". Man att

dåtredjedel befint-Endastpåbörjats 1988.ihadelet, avenmarssom
vid slutetprocessadegenomgångnaspaningsuppslagliga avvar —~

orörda;heltinte deoch för siginnebar i1989. Det att en genom-var
för miss-ha relevanskundematerialgång med inriktning som

uppgift gjorts.enligtChrister hadePtankarna mot
tiden efterbesvärlig fas undertvekandockgenomgickPU utan en

inedlagtsdet arbeteinnebaralltfriande domen,den atttrots somsom
kriminalpolisiära utred-denChrister Pförundersökningen störstamot -

målet,tilllett framinte hadei Sverigeförekommitningsinsats som -
därför kon-ordnade PUefter domenDirektfällande dom.dvs. enen

förundersökningsledningenPalmegruppen,med hela ävenferensresa
överblickChristerdomenanalysvissa delar. Förutomdeltog i motav

tidenorganisationenkringdiskussionarbetslaget, upptogsöver avm.m.
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frågor krishantering och utbrändhet. Någon diskussionom attom-
byta delar Palmegruppen eller dess ledning förekom enligt uppgiftav
inte vid denna tid.

Beträffande Christer P konstaterades det fanns luckor i be-att stora
visningen. Detta enligt vad uppgivits för kommissionen,var man, som
inom PU medveten sedan tidigare. PU hade förlorat kontrollen överom
utredningen i samband med det i december 1988 läckte tillatt ut
massmedia intresset riktade sig Christer P. Hämtningenatt denmot av
misstänkte konfrontationema målsägandenmedsamt och vittnen fick
genomföras i hast. följandeDet utpekandet från Lisbeth Palmes sida
innebar Christer P anhölls och sedermera häktadesatt varvid utred-
ningen hamnade under den tidspress alltid följer denattsom av
misstänkte frihetsberövad. Om inteär uppgifterna läckt skulle PU haut
föredragit fortsätta utredningen Christeratt P god tid ytterligaremot en
innan det skulle ha varit dags ingripa Christer P själv. De bristeratt mot

Svea hovrätt hade pekat med andra mångtord i och mycketsom var
kända för PU och det fanns möjlighet komplettera utredningenattnu
via förnyad genomgång materialet.en av

En de första uppgifter PU sig i kast såledesmed följaav attgav var
och komplettera utredningen avseende Christer P. Men andraävenupp

avsnitt aktualiserades, bl.a. genomgångarstartades avseende PKK och
det s.k. polisspåret. Järnsides med detta fortsatte processandet ickeav
tidigare genomgångna Frånuppslag. spaningsledningen har vidare upp-
givits arbetet efter rättegångarna delvisatt massmedie-styrts av
rapporteringen så kommitPUsätt utreda uppgifter på-ochatt att
ståenden i massmedia.

Något huvudspåf följdes inte under de följande åren.nytt närmast
förekomMen det intressanta uppslag, utreddes efter rättegångarna.som

påTanken utföra s.k. gämingsmannaproñl haatt väcktsen synes
långganska tid innan projektet slutligen kom till stånd. Skälet till att

det i portförettrögt de tveksamheter PU kände införvar nyttanvar av
profil i denna utredning. En gärningsmannaprofil förutsätteren en

relativt tillgånggod till basfakta brottet eller brotten; metodenom
ofta lämpad för upprepade brottmest gärningsman,anses av samma

s.k. seriebrottslighet och den utför profilen inte har kännedomatt som
de eventuella misstänkta gärningsmän kan ha aktualiseratsom som

tidigare i utredningen. I detta fall kända fåbasfaktaär och ingen svensk
hade kunnat undgå någonbilda sig form uppfattning Christeratt av om

ÄvenP. Viktor 33-åringenG hade blivit mycket omskriven och- -
omständigheterna kring misstankarna honom väl kända.mot var

Som läget bedömdes det såemellertid småningom värtvar attsom
försöka tillämpning metoden. Den hade under mellantidenen av
kommit till användning i spaningarna efter den s.k. laser-mannen, som
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inleddesArbetetseriebrottsling.övrigt justför sensommarenenvar
naturligautfördesdärefter. Detförsommarenavslutades1993 och av

ändå tagit delhatordePalmegruppen,inte inomskäl avenmen
påmaterial,framgälldetid, detutredningspersonalens när att ta svara

spaningsledningenbedömdesarbetetfrågor Resultatet somavavosv.
gärningsmanna-ledningMedoch användbart.mycket intressant av

inriktade Palmegruppenkallas,kommitdeneller GMPprofilen, attsom
utredningsmaterialet efter-utanföri ochsitt arbetedel attstor aven

"profilen". Detöverensstämde medsöka synes som enpersoner som
1995 användesdelenförsta1994 ochunderdelgod avresursernaav

utredningsinsatser.också till fleraleddeGMP. Detför följaatt upp
Christerföråterkommande intressevisat1995 har PUTiden efter ett

detvridandevändande ochständigai detleddock sommer
sysselsatttidenhela änutredningsmaterialet,tillgängliga gruppen,som

iunder 1997,1996 ochUnderinformation.heltresulat sam-av nysom
Danielsson,Janförundersökningsledningen övertogsband med att av

åter misstankarnakringutredningsinsatsernaemellertidkoncentrerades
förnyad rättsligåstadkommamöjlighetenChrister ochP attmot en

JanupprättadeshandlingsplansärskildEnprövning dessa. avav
arbete medskullevåren Enligt denna1996.under ut-Danielsson ett

Syftetinledas.gärningsmannenfrån Christergångspunkt Patt varvar
1996 ochUnderdel.material i dennavärdera alltochinventeraatt

leddeangående Christer P. Detuppgifterinkom dessutom1997 nya
Riksåklagaren ansökabeDanielsson beslöttill Jansedermera att omatt

resningsansökanRiksåklagaren1997 ingavdecemberresning. 5Den en
1998.28 majdenavslogsdomstolen. Dentill Högsta

Sydafrika-spåret. Från polisiäraktualiserades det s.k.1996Under
uppföljningspår,frågaknappastdet docksynpunkt utanett omomvar

uppslagetuppgifter,publiceradeellerinkomna ävenkontrolloch omav
vidareUppslaget hörintressant.bedömtsfrån spaningssynpunkt som

svårtillgäng-ochutländskadetresurskrävande, eftersom rörtill de mer
förhållanden.liga

Ölvebro spanings-befattningsinVåren lämnade Hans1997 som
rubrik.följandeunderBakgrunden berörsledare.

ÖlvebroFörundersökningen Hansmot

spaningsledaren Hanspolisanmälanjuni 1995 inkomI motanonymen
Ölvebro, "sompolisens bilaranvändepåståendet dennemed att en av

Ölvebropolisen höll Hansegen. Detden hans även attuppgavsvore
Ölvebro inteförelåg HansskattebrottanmälarenEnligtmed bostad. om

överlämnades tillAnmälandeklaration.i sindessa sakerhade tagit upp
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enheten för intemutredningar, FråganCU. förundersökning skulleom
inledas underställdes åklagarmyndigheten. I början juli 1995 beslötav
kammaråklagaren Alice Stenholm inte inleda förundersökning.att
Beslutet motiverades med det inte fanns anledning brottatt att anta att

hör under allmänt åtal hade förövats. januariI 1996 inkomsom en ny
Ävenanmälan, ställd till överåklagaren i Stockholm. denna anmälan

den hade undertecknats "Palmegruppen" och detvar anonym, men
majoriteten påpersonalen Rikskriminalpolisen lågattuppgavs av

bakom anmälan ingen vill framträda med de flesta ärnamn men-
beredda lämna full upplysning sakförhållandenaatt till berördom
utredare, hette det i skrivelsen. Sakförhållandena desamma ivar som
den första anmälan, dock berördes inte bostaden i denna skrivelse.
Chefsåklagaren Tomas Lindstrand beslöt enligt vad antecknatssom
skrivelsen inleda "för-förundersökning, vilket kortatt ändradessenare
till beslut förundersökning. Ytterligare tidett i slutetom en senare, av
februari 1996, inkom ännu anmälan, undertecknad Svenen anonym
Svensson.

Därefter vidtog grundlig utredning. CU bedrev under februarien
Ölvebro.och 1996 spaning Hans Av upprättade spanings-motmars

promemorior framgår syftet med spaningen huruvidaatt utrönaattvar
ÖlvebroHans använde polisens bilar för privat bruk. Resultatet,en av

så framgårdet spaningspromemorioma, talade för Hanssom attav
Ölvebro använde det aktuella fordonet privat. Efter ha misslyckatsatt

påmed informell hos Palmegruppenväg inhämta körjoumaleratt
vände sig CU chefsåklagarentill Tomas Lindstrand, beslöt attsom
husrannsakan skulle genomföras hos Palmegruppen. Husrannsakan
genomfördes i april 1996, varvid körjoumaler och andra handlingar be-
slagtogs. månadUnder hölls förhör, bl.a. med flera utred-samma av
ningsmännen i Palmegruppen.

ÖlvebroutredningenAv framgick följande. Hans hade i sin deklara-
tion för 1993 yrkat avdrag för dubbels.k. bosättning. familjHans hade

Åtvidaberg,flyttat till på grund hot riktats honom ochatt motav
familjen. Skattemyndigheten avslog yrkandet och hänvisade i beslutet
till arbetsgivaren i detta sammanhang torde "ha visstatt ochett ansvar
eventuellt kunna skydda Er familj eller bekosta sådant skydd.ett
Skattemyndighetens beslut finns intaget i förundersökningsprotokollet.
På detta finns anteckning, daterad 1994-08-12 och undertecknaden av
rikskriminalens dåvarande chef Jörgen Almblad. Den inte heltär
lättläst, torde fåruttydas: använda tjänstebil fråntill ochmen

Åtvidaberg.bostaden i RKP betalar hyran för lägenhet i Abrahamsberg.
Ö. står själv för skattemässiga konsekvenser samrådi med sekretaria-
tet. Arbetsgivaren stod därefter för hyran den lägenhet iav

Ölvebro ÖlvebroAbrahamsberg där Hans bodde under veckorna. Hans
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förfogadePalmegruppen över.de bilarkontinuerligtanvände en av
Ölvebro sigfördeklareratSkattemyndighetenförintehadeHans vare

bostaden.ellerbilen
framgick delsvid Palmegruppentjänstemänmed attförhörenAv

Ölvebro chef, delsfordrandeochkärvuppfattatshade attHans som en
irritation.hade väcktbilarförfoga storhans översätt att gruppensen av

uppfattatdenneframgickAlmbladförhöret med Jörgen attattAv
Ölvebro demhade upplevtochpåverkad hotenHans somavvar

påverkadesmåbarn. Dethan hadesynnerhetibesvärande,mycket som
sinlämnaordnad ellersakenville haarbetssituation; han post.hans

palmeutredarefrån sin tidsjälvhanAlmbladJörgen att somuppgav —
förundersök-tjänstgjort iRiksåklagarenbyråchef hoshadehan som

bekantmålet Christer Påklagare ibl.a.ningsledningen, mot varsom -
förbeslutetfattade "detbrev. Hanväldigt otäckafick attmed manatt

Ölvebro fick dethan intefaktum göraför detHanskompensera attatt
på detekonomiskthjälpa honomså rikskriminalenskulleavdragethär

Åtvidaberg och vifrånfå tjänstebil till ochskulle atthansättet taatt en
inne-Abrahamsberg". Beslutetilägenhetenstå förför hyranskulle

Ölvebro bilen privat.användafrittnågon för Hansintefattade rätt att
Ölvebrobeträffande det hot Hansingående utredningNågon upp-mer

från ipåståendeOmbedd kommenterainte.företogslevt ettatt personer
svarademindreellerhotenPalmegruppen, att nonsens,varmer

Ölvebro deminte uppleverjagAlmblad: Jag törs attgaranteratror
mig.någonting förbetydervadoch det är somnonsens,som

då efterträtt JörgenNylén,1996 uppdrog LarsnovemberI som
be-psykiater görarikskriminalen,chef för attAlmblad enensom

Ölvebro. utlåtandeIHansriktatsde hot ut-dömning ettmotsomav
polis-vidkonsultöverläkarepsykiatriskNordström,talade Peter

år"sedan flerabedömningenligt hansStockholm, detimyndigheten att
SR denintressemycketdetalltjämt,och stora person somgenom

Ölvebro mångasinavisarvår anmärkningframställt hoten, genom
föreliggeruttryckt,honfördolda hotindirekta ochdeskrivelser och en

Ölvebro anförandefamilj. Medpersonligen och hanshotbild avmot
förelåg all-detbedömde läkarenomständigheterytterligarevissa att en

Ölvebro familj.och denneshotbildvarlig mot
Ölvebro. fick bl.a.Hanmed Hanshölls förhörjanuari 199715Den

fåskulle kunnatillgång till bilhansslagit honomfrågan intedet attom
härdetslagit mig ärAldrigkonsekvenser:skattemässiga att en

Såjobbar dygnetocharbetsgivarenförförmån. har ställt runt.Jag upp
kvällarna. Jagkvarsitterså åker till jobbet. Jagjagnågon ringerfort

år. aldrigharantal Detunderförkanskejobbathar etttre personer
skallför jaghjälpförmån. Detdet här är attslagit mig äratt enen

jobbet.kunna göra
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Den 28 januari fattade chefsåklagaren Tomas Lindstrand, efter haatt
redogjort för utredningen, följande beslut.

Ölvebro har förmånema inte skattepliktiga påansett att är grund hotetav
honom och hans familj. fåttHan harmot stöd för sin uppfattning genom en

formulering i skatteförvaltningens beslut 1994-06-13 samt attgenom
Ölvebrosarbetsgivaren inte någonlämnat kontrolluppgift. uppgift hanatt

talat Ståhlmed beslutet och han inte tänkte deklarera förmånemaattom
visserligenmotsägs den sistnämnde eftersom uppgift stårhärav men mot

Ölvebrosbådasuppgift och berättelser fårtrovärdigaär uppgift för god.tas
På Ölvebrogrund det anförda kan inte styrkas insett förmånemaav att att
varit eller kunnat skattepliktiga och därför skulle deklareras. Intevara

Ölvebroheller kan det visas förfarit oaktsamtatt integrovt attgenom
deklarera dessa.

Det kan inte heller någonvisas uppsåtligen elleratt annan person av grov
oaktsamhet begått brott har samband med Olvebros förmåner.som

Förundersökningen läggs ner.

ÖlvebroHans fick i samband med förundersökningen lämna sin post
under former utåt torde ha såtolkats han fick sparken. Avattsom ut-
redningen i detta ärende, liksom uppgifter lämnats till kommis-av som

från Ölvebrosionen inom PU, framgår Hans årunder flerapersoner att
dessförinnan sökte andra tjänster och alltså ville lämna sitt uppdrag. I

Ölvebrodet nämnda förhöret Hans själv bådehan söktovan angav att
erhållitoch andra befattningar, han sin uppdragsgivareattmen av

nekats lämna befattningen spaningsledare.som

ÖlvebroArbetet med brottsutredningen efter det Hansatt slutat
spaningsledaresom

ÖlvebroEfter det Hans lämnade sin befattningatt tidigareövertog
biträdande spaningschefen Lars Jonsson under övergångsperioden
spaningsledarskapet inom för den befintliga organisationen.ramen
Våren utsågs1997 Stig Edqvist till spaningsledare, dock med tillträde
först den 1 november.

Arbetet under Lars Jonsson fortsatte undersätt Hanssamma som
Ölvebros ledning. I oktober 1997 förutsåg Lars Jonsson detatt pensum

Ölvebrohan och Hans åtog sig 1988 skulle avklarat i börjanvara av
1998. Vid den tidpunkten skulle enligt Jonssons bedömning samtliga
uppslag processade, dvs. färdiga och genomgångna, på detvara sätt

hade föresatt sig 1988. Vid den tidpunkt då denna bedömningsom man
gjordes, dvs. i oktober återstod1997, enligt Lars Jonsson 300-500 upp-
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cirkatotaltdel delitenalltså relativtvilketprocessa, ärslag avatt en
uppslagen.50018

förundersök-redovisningenframgåttledde,1997Under avavsom
såChrister Puppslagetkringkoncentrationenarbete,ningsledningens

resningsansökankulminerade medkraftsamling,småningom till somen
1997.decemberi

formerifortsatthar arbetetresningsansökanEfter somsamma
maj28resningsansökan denavslagdomstolensHögstatidigare.
för-ellerverksamhetenomorganisationingenföranledde1998 av

består alltfortPalmegruppeninriktning.grundläggandedessändring av
personal.administrativjämtekriminalpoliserfemtontalknapptettav

förundersöknings-ochpolismellansamarbetetAnmärkningar om
utred-beskriva hurefterhandimöjligheten attledning samt om

bedrivitsningsarbetet

spaningsledningenochförundersökningsledningenmellanSamarbetet
håll väl.fungeratfrånalltså uppgivits ömsevadenligthar som

påperioden legathelaunderharFörundersökningsledningen
förhaftRiksåklagareninnebär det ansvaretFormelltåklagarsidan. att

mindreellervaritRiberdahl,SolveigEnligtmordutredningen. mersom
iåklagarinträdetfulladetsedanförundersökningsledningentillknuten

1994från novemberförundersökningsledarevarit1986 ochmaj -
polisen "görföråklagarendetta att1996, innebärdecember att ansvarar
uppgifternaenskildautför depolisenför hurintedäremotsaker,rätt

sinaprioriterarochavdelarpolisledningenför hurhellerinteoch

resurser.
förundersök-åklagarens insatsuppenbartemellertidDet attär som

utredningsläget. Närberoendeförändratsfacto hardeningsledare
fåruppgifter ochåklagaren flerhargärningsmanmisstänktfinnsdet en

kvantitativbaradock inte utanSkillnadenroll.aktivare varasynesen
dennesåklagaren ochmisstänktfinnsdetockså kvalitativ. När styren

utrednings-prövning,rättsligkommandeinriktatperspektiv,
polisentycksmisstänktinte finnsdetNärden delen.iinsatserna en

ocksådå självochsjälvständigt styraheltarbetakunna närmast synes
brotts-i jaktalltinriktning,utredningsinsatsemasochspanings- en

betyderpraktikenåklagaren. Itillvidareförastarkmisstanke attnog
isigbefinnerdenutredningen närinflytandeåklagarens överdet att

bli justdärvidformellaDetskeden ansvaretdessa är uttunnat. synes
skedenåklagaren i dessaifrågasättas tarkanformellt. Det ansvarom

saker".görpolisenför rättatt
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Att det faktiska för brottsutredningens såledesinriktningansvaret
"vandrat" återfram och beroende på utredningsläget bekräftas fleraav
ikttagelser. Redan i Parlamentariska kommissionens utfrågning beskrev

åklagarinsatsenK.G. Svensson i utredningar detta slag bergav som en
och dalbana: När har misstänkt arbetet på ochär detnärtopp,man en
åter blir spaningsniord åklagarinsatsemafaller tillbaka, sedanett

sak.kommer misstänkt, dåochnästa blir det Detta synsättsamma
i och för sig inte åklagareoomstritt bland de varitsynes vara som

engagerade i förundersökningsledningen. Icke desto mindre finns det
alltså vårenligt mening påtecken förundersökningsledningen iatt
mordutredningen fungerat Fråndetta vis. spaningsledningens sida

sålundahar det uppgivits de direktiv under tiden efteratt rätte-man
gångarna fick från dåvarande förundersökningsledaren Axel Morath
innebar polisen skulle informera förundersökningsledningenatt detnär
dök misstankar intresse kom något".ni har Och efternärupp av -
rättegångarna diskuterades alltså åklagarsidandet inte förunder-om
sökningsledningen återgåborde till polisen, eftersom det inte längre

någonfanns någotbrottsmisstänkt, skulle ha förhindratssom av rege-
ringsbeslutet från 1987, förankrade förundersökningsledningensom
hos Riksåklagaren. tankegångenDen visar hur i förundersök-man
ningsledningen såg sin roll i skede där det inte någonfannsett
misstänkt i utredningen.person

I praktiken har samarbetet mellan förundersökningsledningen enligt
vad alltsåvi kunnat iaktta fungerat så åklagarinsatsen varierat be-att
roende utredningsläget. I det skede då det inte funnits någon miss-
tänkt gärningsman och utredningen varit rubricera spanings-att som

frånmord, dvs. den friande domen Christer framåt,ochP harmot
Palmegruppen arbetat mycket självständigt. Polisen påhar handegen
bedömt uppslagnär fardigutrett. Systemetär med "adett acta-
läggning, central del i Palmegruppensär rutiner, har för-som en
undersökningsledningen i samtal med distanserat från.sigoss

frågeställningar,Dessa rollfördelningen mellan förundersök-om
ningsledningen och det övergripande för arbetet med mord-ansvaret

återknyterutredningen, vi till i kapitel
Förutom informella kontakter mellan i spaningsledningpersoner

och förundersökningsledning, i efterhand svåra redovisaattsom synes
har samarbetetnärmare, och förundersökningsledarens fungeratansvar

så,respektive återkommandehaftutövats sammanträdenatt man
mellan spanings- och förundersökningsledning. Det ha före-synes

tvåkommit till sådana årligen.sammanträden Sammanträdena hartre

7 Parlamentariska kommissionens utfrågning med K.G. Svensson den 25 janu-
ari 1988. Se det utförliga citatet iäven kapitelmer
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dagordning, medvissföljtkaraktär. De harinformellvarit ut-enav
från utredningsarbetet,från spaningsledningensgångspunkt rapporter

från förundersök-polisendirektiv tillochinnefattat beslutde haroch
fall inte föreförts, iinteNågra protokoll har dockningsledaren. vart

fråndokumentationRiksåldagaren finns ingen1995.januari Hos
befatt-enskildaförfogarPalmegruppensammanträdena, medan över

och sedermeraminnesanteckningarpersonliga ävenningshavares pro-
Beträffandearbetsmaterial.emellertid betraktastokoll, pro-somsom

sådana förstuppgivitssidafrån spaningsledningenshar dettokollen att
viuppenbartdet blevmed detta närbörjadeförts,inte attatt manmen

1994.slutetblev undergranskade, vilket detbliskulle av
arbetetför hurför redogöraflera tillfällen bett PUVi har vid att oss

åt-ochvilka uppslagvarit inriktade,åren hurunderlöpt resurserna-
redo-tidsperioder Deunder vilkavarit prioriteradegärder osv.som

vifragmentariskafått varitemellertid närdärvid hargörelser vi -
kompletteringareventuellaförunderställt PU demochnedtecknat dem
användas ochför kunnaalltför ofullständigademhar PU attansett -

anvisatsåterstående möjlighetöversiktliga. Denungefärligt osssom
spaningschefens s.k.genomgång biträdandehar varit nummer-aven

antecknade.finnsuppslagvarje enskiltåtgärder avseendeliggare, där
det intearbetsuppgift, skullefrån alltfördettaBortsett storatt envore

för träd",betraktande "trädviadettamöjligt närsyntsätt, ettattvara
eftersomVårhelhetsbild. slutsats ärnå användbarfram till atten

efterhandiomöjligtdetdokumenteratsledningssamarbetet inte är att
hadeslag viredovisning det gärnaunderlag förrekonstruera ett aven

analyseruppdateradesuccessivtåterkommande,velat Attgöra. av-
varithadokumentationssynpunkt skullefrån dennautredningsläget en

kapitel 8.våra isynpunkterjfrtillgång knappast tilläggasbehöver

brottsutredningeniSäkerhetspolisens roll2.1.2

mordutredningeniArbetet

roll i mord-någon självständigformellthaftSäkerhetspolisen har aldrig
efter mordet,redan dagarnatidigt skede,mycketutredningen. I ett

Rikspolisstyrelsens säker-Säkerhetspolisenvidpersonalunderställdes
efterinfonnellt,skeddespaningsledningen. Dettahetsavdelning ett

Romander denrikspolischefen HolgerochHolmérmellan Hanssamtal
medverka ikornfrån Säkerhetspolisenpersonal3 Den attsommars.
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mordutredningen fick sina ledningsgruppenuppgifter direkt från
Säkerhetspolisen representerades i ledningsgruppen, till börja medatt

byråchefen Per-Göran Näss och sedan lägre nivå.av
I denna roll kom Säkerhetspolisen utföra mycket arbete inomatt

mordutredningen. Eftersom det emellertid inte Säkerhetspolisenvar
självständig myndighet utförde arbetet, dess personalsom utansom
ställdes till spaningsledningens förfogande, förekom ingen diarie-som

föring handlagda ärenden och veterligen inte någonhellerav annan
dokumentering vidtagna åtgärder från säkerhetspolisens sidaegen av

jfr dock angående polisärendena nedan. I det hänseendet kom säker-
hetspolisen såvitt mordutredningen angick fungera avdel-att som en
ning inom Stockholmspolisen.

Den kanske omtalade säkerhetspolisens arbetsuppgiftermest av
inom mordutredningen gäller de s.k. polisärendena. Hanteringen av

Ävendessa behandlas i kapitel andra uppslagstyper lades dock regel-
mässigt säkerhetspolisen, undersökningar rörande palestinier,t.ex.
kurder och kroater. Skälet torde ha varit dessa uppslag hade medatt
terrorism och Säkerhetspolisengöra bedömdesatt lämpadatt hanteraatt
dessa, eftersom där hade personal frågorsysslade med kringman som
terrorism. vårVid genomgång PU-materialet ocksåhar vi kunnatav
konstatera uppslag med utländsk anknytningatt under det första
utredningsåret mångai fall har Säkerhetspolisen. Någon möj-utretts av
lighet distinkt peka vad Säkerhetspolisenatt i dessa hänseendenut
"ansvarade för finns emellertid inte, eftersom Säkerhetspolisen, som

8 hittillsDet framgårsagda Juristkommissionens del SOUav rapport,
1987:72 34, 50 f och 133 I likhet med vad gäller andra förhållandens. som-
från inledandeden tiden den formellaär bilden oklar. Juristkommissionen
beskriver oftast förhållandet så det frånpersonal Säkerhetspolisenatt var som
underställdes spaningsledningen, dvs. det inte Säkerhetspolisen sådan.var som
Ibland docktalas uppdrag till Säkerhetsavdelninged a.a.s. 134. I prak-om
tiken dettorde dock ha fungerat så Hans såvittHolmér mordutredningenatt
angick förfogade säkerhetspolisensöver han dess chef. Avresurser, som vore
Juristkommissionens utfrågningar med Per-Göran Näss och vad denneav upp-
givit för den tidigare Palmekommissionen framgår såghan det detatt sättet.
Det inte hellermotsägs Hans Holmér i motsvarande utfrågningar. Hansav
Holmér skildrade visserligen förhållandenainte han för-sätt,samma men
klarade samarbetet med Säkerhetspolisen,att efter del inledande trassel, komen

fungera väl sedan han haft överläggningaratt med rikspolischefen och då-
Sven-Åkevarande chefen för Säkerhetspolisen, Hjälmroth. Saken behandla--

des Svea hovrätt i det s.k. buggningsmålet. Hovrätten fann detav utrett att
säkerhetspolisens personal fick ståttha under Hans Holmérs befäl ochanses
lydnad i den mån personalen under tiden den 6 1986 5 februari 1987mars -
hade medverkat i mordutredningen.
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ansvaradefaktiskt inteSäkerhetspolisenmedalltså haftha göra attatt
endastmordutredningen,delarspecifika utanfleraellerför aven

förundersökningsledningen.ochför spanings-fungerade resurssom en
låg centraltmordutredningenhelaförochslutligaDet ansvaretansvaret

kapitel 4.ipolisärendenaangåendeframställningenjämför
dentidunder dennaroll ärsäkerhetspolisens attbeskrivaEtt sätt att

mordutred-inomutredningsgruppellerförhörs-fungerade ensom
hadeutredningen,från delarandraavskildDenningen. menavvar

preciseradepåarbetadeutredningsansvarsjälvständigt utan upp-inget
drag.

utveckladeshuvudspår,s.k.detutredningenförResurserna somav
från säker-gradPKK-spåret kom i hög tas1986 dvs. att attunder --
sysselsattapolismän150JuristkommissionenEnligthetspolisen. cavar

från säkerhets-huvuddelen korn1986,spår i decembermed detta varav
polisen

betydandeSäkerhetspolisenalltsåspeladeSammanfattningsvis en
låter sig inteår,förstamordutredningens ansvaretroll under men

utred-medsammanvävdarbetsinsatseneftersomtydligt avgränsas, var
övrigt.iningen

mordetinformationutbyttSäkerhetspolisen hatordeDärutöver om
föreliggaintedockFrån dettaSäkerhetstjänster.utländskamed synes

säkerhets-uppgivitharPer-Göran Nässdokumentation. attnågon
hänseende,i dettakunde önska atthjälpall denfickpolisen menman

fram.kommordutredningenförintresseinget av
Rikspolisstyrelsenfebruari 1987i övertogregeringsbeslutetGenom

operativtblevKarlssonUlfAvdelningschefenpolisarbetet.föransvaret
avdelningar,antalhade hansigspaningschef. Under ettansvarig, dvs.

Säkerhetspolisenblevmed dettaochsäkerhetspolisen. I envarvarav en
denna del.chef förNässPer-Göranmordutredningen.del varav

Säkerhetspolisen,tillflyttasPKK-spåret formelltDärmed kom varsatt
deleni denengageradgradi högvaritalltså tidigareredanpersonal av

polisarbetet iföremellertidhadeSamtidigt ansvaretmordutredningen.
Rikspolis-tillpolisdistriktfrån Stockholmsflyttatsmordutredningen

Någotavdelning.underordnadSäkerhetspolisendärstyrelsen, var en
Säkerhetspolisenfickmordutredningenavseendesjälvständigt ansvar

heller.intedärmed nu
Ölvebro spanings-tillträddevåren 1988med HansochI somatt

Palmegruppen,organisation,framgåtttillskapadesledare en egensom

9 134.1987:72SOU s.
byråchefenO lämnadesuppgift20. SammaPK-minnesanteckningar avnr

22.PK-minnesanteckningarSäkerhetspolisen,vidEkbergChrister nr
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vid rikskriminalpolisen. Säkerhetspolisen hade ingen roll i denna nya
organisation, fick för hela mordutredningen, medansvaret ettsom
undantag. PKK-spåretUndantaget gällde inte flyttades tillöversom
den utredningsgruppen, fick ligga kvar hos säkerhetspolisen. Iutannya
samband med denna omorganisation ordnades informationsutbytet
mellan och SäkerhetspolisenPU följande enligt vadsätt, som upp-
givits för kommissionen från företrädare för säkerhetspolisen. Säker-
hetspolisen överlämnade allt material rörande mordutredningen till PU.
Alla tips därefter kommit till Säkerhetspolisen har vidarebefordratssom
till PU. Ingen utredning rörande mordet förekommer vid säkerhets-

Dåpolisen. PU har behov information biståndeller från säker-annatav
hetspolisen förfråganskall formaliserad ändamåletriktas till fören en
utsedd kontaktman, frågantill besvaras, vidare nedan.attsom ser se

frånEnligt uppgift håll har denna ordning fungeratömse väl.
låg såledesPKK-utredningen kvar hos säkerhetspolisen, efteräven

tillskapandet vidarePU. Se kapitel Avsnitt "Turkiet"Y- PKK.av

Material hos Säkerhetspolisen med anknytning till
mordutredningen

Säkerhetspolisens material med anknytning till utredningen mordetav
på Olof finnsPalme inte sådantsamlat densätt äratt satt attsom
granska materialet enkelt kan beställa fram detta. Enligt vad som upp-
givits inför kommissionen säkerhetspolisens generaldirektör Andersav
Eriksson skulle säkerhetspolisen inte förfoga någon särskild aktöver
rörande Palmeärendet material berör mordutredningen skulleutan som

insorterat i personakter respektive sakakter, till vilka det i de flestavara
fall innehållersaknas hänvisning de uppgifter rörande utred-attom

Palme.ningen mordet Olof Det har emellertid därefter uppgivitsav
det säkerhetspolisen tvåhos finns akter rörande mordutredningen,att

Mordet statsminister Olof Palme och Ej kurd. I samband med
vår materialgranskning hos säkerhetspolisen har slutligen uppgivits att

tvådetta inte skilda akter.är
Om dokumentation mordutredningen frånhar säkerhets-rörsom

polisens sida förfrågan från PU inkommer till säker-näruppgetts, att en
hetspolisen registreras denna i det särskilda diariet RKP-förfråg-för
ningar RKP rikskriminalpolisen i Palmeärendet. Diariet, förtssom
från våren-sommaren 1986, borde enligt den ansvarige handläggaren
åtminstone från innehålla förfrågningar1988 frånsamtliga PU. Möj-
ligen kunde någon förfrågningdet finnas muntlig inte diarieförts.som

11Kommissionens Sammanträffande med Anders Eriksson den 24 juni 1998.
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förfrågan detta ipå skickasSäkerhetspolisenNär upprättat Svar en
såvittförfrågningen handläggarenochtillsammans medoriginal till PU

handlingarna.några kopiorbehåller Säkerhetspolisen intevisste av
på Olof kommer inPalmetips rörande mordetdetIbland händer att

då Säkerhetspolisen ibehållsSäkerhetspolisen. Tipsentilldirekt av
Säkerhetspolisenvidarebefordras till PU.kopior göroriginal medan

Sådana dettips, eftersomutredningar i anledning äringa avegna
Palmeärendetutredning iskall vidtaSäkerhetspolisen endastbestämt att

förfrågan PU.av
önskemål få delframställdekommissionenmedSambandI attatt av

åtog sig säker-mordutredningenrörandesäkerhetspolisens material
och sak-sammanställning dehetspolisen överupprättaatt person-en

på Olof Palme.något utredningen mordetpåakter sätt rör avsom
för sigSådan sammanställning i ochbesked harEnligt ensenare

och inteöversiktligmycketdendetupprättats, att varuppgavsmen
materialinkluderades i detnågot varför den intevärde,innehöll Somav

förfogande.kommissionensställdes till
ordförande ochPalmekommissionensmaterial den tidigareDet
dokumenterats.Säkerhetspolisenhar enligtfick delsekretariat ta av

består huvudsakligenvårt förfogande.till Detmaterial har ställtsDetta
delOlof Palme,statsministerMordet ävenakten enmen avav

perifer betydelse.vi bedömtandra handlingar, vara av mersom

innehåller totaltAktenOlof Palme .påAkten "Mordet statsminister ca
från granskningssynpunktsighuvudsak det500 Sidor.2 I rör ettom

sådantinnehållet materialetimaterial. Delar ävenointressant är somav
fråga till lös-emellertiddetåterfinns Till delhos PU. ärStor synesom

Åtskilligtmindre värde.förefallit ärhandlingar,ryckta vara avosssom
innehåller materia-utredningssynpunkt,frånuppenbart ointressant t.ex.

12 enligthandläggare har,få detta. Sammeklar bildVi har inte kunnat en av
från Palmekommissio-tidigareminnesanteckningar denivad antecknatssom

allafebruari 1996,Sammanträffande den 6vidarbete, uppgett attettnens
och hos Säker-med kopieratskommunikationen PUhandlingar rörande sparats

finnasSkulleförfrågan säkerhetspolisenssåväldvs. PU:shetspolisen, svarsom
21. EnligtPK-minnesanteckningarSäkerhetspolisenhossamlat arkiverat nr

Förfrågningar från visserligenharfått PUdetta inte riktigt.besked vide är
för be-informationdå sakakt vilkeni den ellerliggersparats, urperson-men

Någon dokumentation vilkafrågan hämtats.aktuella översvarande denav
således inteinte och detanvändning finnskommit till ärdetakter sättetsom

genomgång alla hos säkerhets-hanteringmöjligt granska denna utanatt av
genomgångNågon Sådan har vioch sakakter.förekommandepolisen person-

inte kunnatnaturliga skälav göra.
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let inbjudningar till de de s.k. privatspanama årligaarrangeradeav
årsdagenmötena mordet.av

Kommissionen gåtthar igenom materialet, eftersom innehålletmen
bedömts sakna relevans vårtför uppdrag redovisas det inte här. Med
tanke kommissionen skall fästa särskild frågorvikt vidatt rörsom
polisspåret finns det emellertid någotskäl beröra vad inne-aktenatt
håller i det hänseendet. innehållerDen två boxar benämnda "Polis-
spåret". bestårVolym 1 enbart kopior artiklar tidningar ochav av ur

Äventidskrifter. volym innehåller2 till sådanaövervägande del kopior.
återfinnsHär också två innehållande utredning "Busstunna mappar av

43 se kapitel Polisman D. Akten innehåller också 94 registerkort
och frånPM juni 1994 upprättad den utredningsman viden av
Säkerhetspolisen, handlade polisärendena vårenunder 1986. Omsom
detta material, kapitel Polisspårets hantering inom PU.se

Kommissionen har gått igenomäven det material i övrigt enligtsom
Säkerhetspolisen hade ställts till den tidigare Palmekommissionens ord-

Ävenförandes och sekretariats förfogande. detta material någramedär,
undantag, begränsat intresse redovisa. I de delar funnitvi detattav
relevant för mordutredningen vårtoch uppdrag har vi tagit det i deupp

våravsnitt redovisning där det sakligt hör hemma.av sett

Anmärkningar kommissionens möjlighet granskaattom
säkerhetspolisens material

Vid det sammanträde kommissionen hade med säkerhetspolisenssom
generaldirektör erhöll kommissionen i fall inledningsvis felaktigavart
uppgifter angående säkerhetspolisens material rörande mordutred-
ningen. Det första beskedet det överhuvudtaget någotinte fannsattvar
samlat material i ärendet. Det andra det skulle tvåfinnasattvar om-
fattande akter. viNär skulle granska dessa beskedet detsenare attgavs
i själva verket bara fanns akt. Vissa uppgifter Säkerhetspolisenen som
enligt minnesanteckningar från den tidigare Palmekommissionen läm-

angående hanteringen materialetnat inteöverensstämmer med deav
uppgifter fått.vi Vi har vidare utlovats vissa sammanställningarsom

fåttoch beskedet sammanställningar visserligen gjorts,attsenare men
de ointressantaär och ingenting Då vi begärt fåatt delatt attse. av

säkerhetspolisens material angående namngivna polismän har vi i vissa
fåttfall beskedet dessa inte förekommer, via dokumenta-att änannat

tion den säkerhetsklassning alla polismän.görs Samtidigtav som av
fåtthar vi del material, innehållit sakuppgifter i fleraannatav som -

fall omfattande utredning rörande polismän.samma-
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registerutdrag. Dessa äromfattandegranskaerbjuditsVi har att
utomstående granskare.föruttydbarafulltpraktiken inteemellertid i en

erfarahändelsevis komkan attexempel närmast attSom nämnas att
finnsi ärendetdetbetyder+ i%, ochtecknen atttextmassaen
kun-material. Utanmedboxrespektiveakthängmapp, tunnareen

detinteläsareninnebörd kanteckensandra attdessa ochskap seom
i likhetregisterutdrag,Vimaterial studera.finns att somattett anser

från gransknings-problematiskautformade,kryptiskt ärmed dessa är
fått tillfälledemtagit deldenhävdas attsynpunkt. kanDet att avsom

sakligautdragetsregisterutdragetmaterialgranska det trots attavser,
del det.undgått tagitdeninnehåll hamycket väl kan avsom

dåvarandevadstuderatdelvårt i dennauppdraginförVi har
säkerhets-granskningenanförtLidbomCarlambassadören avom

säkerhetspolisensangåendebetänkandedelvis hemligai detpolisen
åter-1989:18. EttSOUapril 1989iarbetsmetoder han avgavsom

verksamhet isäkerhetspolisensbetänkandeti ärkommande atttema
svårdärfördenoch ärdokumenterasmånga fall inte attkänsliga att

byråchefbiträddeshanredovisadeUtredarengranska. atttrots enav-
få bildgälldesvårigheter detSäkerhetspolisen när atthos avstora en—

sammanfattningeninledandeanvändes. I denarbetsmetoderde som
b1.a.:anfördes

SÄPO beslutsordning görgråzon arbetar hördärdenTill bilden somenav
inom säker-fattatsharbeslutvilkasvårt i efterhanddet vetaatt som
frågor fattaskontroversiellaellertveksammai känsliga,hetspolisen. Beslut

finns ingenefterhanddokumentation. Inågon helstofta annanutan som
befatt-inblandadevad debeslutetrekonstruera änmöjlighet att genom

detmig kanEnligt vadminnas.eller villminns sagtsningshavama som
från chefsamtyckebeslut fattasockså förekomma ett tyst somenatt genom

sig.förfår ärende föredragetett

beslutsfattandepå diffustnämndeutredarenexempelBland de var
utred-lagfördes isedermeraförekom ochavlyssningolagligaden som
någralämnahade skettOlof Palme. Denmordet utan attningen av

beslutsdokumentation".4 exempelEttspår i form annat var an-av
s.k. Ebbemed densambandavslöjades iA,källavändandet somav

hos säker-endainte funnithadeutredarenCarlsson-affären; ett papper
operation.rörande dennahetspolisen

årfleragranskning liggerutredarenshävdasskulle kunnaDet att
mindreharförhållandenskildradedeochtillbaka i tiden att numera

viperioddenemellertid underutfördesUppdragetrelevans. som

13 1989:18sou s.
14A.st.
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varförgranskar, vi de erfarenheter redovisas bör beaktasattanser som
vårtförutsättningarna förvi bedömer granskningsuppdrag inärav oss,

del.denna
Slutligen har vi studerat förundersöknings- och domsmaterialet i det

buggningsmålet, där tjänstemän vid Säkerhetspolisen dömdes förs.k.
framgårolovlig avlyssning. materialet tjänstemän vid Säker-Av att

hetspolisen inte alltid det förenligt med sitt tjänsteansvar förattanser
åklagarefalletgranskningsorgan skilda slag i det aktuella denav som-

utredde ärendet- korrekt redovisa verksamheten.
vårtangivna utförtMot den bakgrunden har vi granskningsarbete i

Så, frågeställningardel vi vi intresseradedenna de äratt presenterat av
fåför Säkerhetspolisen och bett del det material i sakenatt somav

Säkerhetspolisen förfogar Vi har därutöver vissa specifikaställtöver.
frågor fåhar vi bett del det material kaneventuellat.ex. att ta av som-

fåttfinnas beträffande vissa polismän. vi därvid redovisar vi,De Svar
innehålletde varit intresse, liksom vi redovisar i de handlingar vinär av

på, Någradetta vi bedömt detta intresse. efter-Sätt stött när vara av
forskningar därutöver har vi inte gjort.

påfulltVi medvetna vi därmed inte kan säkra viär att attom vara
säkerhetspolisens material Vihar granskat rörande mordutredningen.

på vårthar endast granskat det material beskrivet ställts tillSättsom
våraförfogande. Vi emellertid inte rättsligaoch deattanser resurser

befogenheter vårtkommission slag förfogar tillräckligaöver ären av
för förutsättningslös genomlysning säkerhetspolisens roll ien mer av

våruppenbarligenmordutredningen. Det har inte heller varit upp-
vårtdragsgivares, dvs. regeringens, tanke inkluderauppdrag Skulleatt

ingående granskning säkerhetspolisens arbeta ochsätt attaven mer
sådantregistrera material. uppdrag övervägandenEtt kräver andra än

gjorts inför tillsättandet kommission.de dennasom av
också förhålla såVi vill tillägga, skulle sig visstdet att ettatt om

material hos Säkerhetspolisen rörande mordet inte kommit företesatt
frånför behöver detta inte bero önskan Säkerhetspolisen attoss, en

förhålla så,undgå granskning. sig organisationen inteDet kan även att
Själv full kontroll vilka handlingar har och de finns.har denöver var
Vår erfarenhet rörande vilka det dels ingende polismän, sagts attom
information finns, dels företetts omfattande information, pekar att

gjort.den handen inte alltid vad den andravetatena

5 Vi främst kommissionen inte haft möjlighetsyftar här höraattatt upp-
giftslämnare under ed.
6 Vi har fler ärende anknytning tillexempel detta. I medstött ett vag

långtgåendemordet, där Säkerhetspolisen bedrev utredning och övervakning
statstjänsteman, visade sig den övervakade samtidigt informatörmot en vara
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förundersöknings-2.1.3 Kontakter mellan

regeringenledningen och

förhållningssätt förstaRegeringens till brottsutredningen under det ut-
redningsåret framgår kapitel relaterasredogörelsen i kapitel I 5av

Carlsson-affären, kontaktervissa delar den s.k. Ebbe inbegrepav som
Ämnetbrottsutredningen. behand-olika slag mellan regeringen ochav

las slutligen i kapitel

2.1.4 Palmeutredningens material

omfattningMaterialets

finns dock ingen statistikUtredningsmaterialet oerhört Detär stort.
många sidor det omfattar. Enhur handlingar, eller över-pärmaröver

utredningen mellanslagsberäkning visar exemplar tummenatt ett av
består ungefär 600 har vidoch pekfingret RRV-expertemapärmar.av

genomgång innehåller till 000materialet 300 000 500sin uppskattat att
A4-sidor.

Utifrån Materialetden uppgiften kan tankeexperiment.göra ettman
förundersökningshandlingar, detkan jämföras med vanliga dvs. är

registeruppgifter, och läs-blandat lättillgängligt material, tyngretypav
erfaren jurist vid inläsning översiktligtning, dialogförhör. En kant.ex.

påsådantsig 300 sidor material arbetsdag. Dettillgodogöra kanske en
300 000 sidor ochskulle med andra ord 1000 arbetsdagar läsa inta att

bortåt 000 sidor. Räknat700 dagar sig igenom ytterligare 200att ta
åttaår gåinnebär skulle fem till drygt200 arbetsdagar det detattper

manår Tankeexperimentet kanöversiktligt läsa in materialet. ut-att
utifrån kommissionens uppdrag,vecklas och problematiseras, t.ex. men

från synpunkt vilka möjligheter har nytillkommandePU:säven -
överblick materialetutredningsmän skaffa sig inblick i och överatt

består 18 500 uppslag. uppslagPalmeutredningen Ett spa-av ca
från notering viss före-ningsuppslag kan allt enstaka om envara en

omfattande utredning med antal underuppslag, detteelse till ett storten
alltså mått.kvantitativt mycketär ett grovtsett

åtgärder tilldragit sig säkerhetspolisensSäkerhetspolisen, varvid de upp-som
Äventillskyndan.visade sig ha skett säkerhetspolisensmärksamhet egen

förhållanden inger betänkligheter, den övervakadeandra i det ärendet t.ex. att
Projekt Adolf’.benämndes objekt Adolf jfr det i kapitel 4 berörda
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Materialets registrering, indelning etc.

Registrering materialet i Palmeutredningen har under hela ut-av
redningstiden skett enligt visst byggts efter handett system utsom som
utredningen vuxit. har iDet den meningen organisk struktur.en
Registersystemet databaserat. Själva registreringssystemetär det-är

långunder tid och fortfarande används i brotts-använtssamma som
utredningar vid våldsbrott. Registreringens ändamålgrövre är att
främja spaningsarbetet och det möjligt för spaningsledningengöra att
överblicka materialet kombinera och sammanställa olika delar.samt att
Registreringen skall garanti för visst spaningsmaterial inteutgöra atten
förblir obeaktat eller försvinner i mängden material.annatav

Vid våldsbrottutredningar normalt avsnitts-grövre görsav en
indelning för sammanföra uppslag i huvudsak sakinne-att av samma
håll. sådanEn avsnittsindelning har gjorts i Palmeutredningen.även

ÖVarje avsnitt döpt med bokstav från tillär A se vidare nedan.en
Många avsnitten uppdelade i flertal underavsnitt.är ettav

Redan efter mordet gjorde registerföraren vidmorgonen
Stockholmspolisens våldsrotel avsnittsindelningen från A till L. Men
delar utredningen lades påbekant Rikspolisstyrelsen,av som som
gjorde arbetsregistrering och avsnittsindelning. Denen egen egen

påbörjade bokstaven S. Samma uppslag kunde vid denna tidpunkt där-
för registrerat under olika avsnitt, hos Stockholmspolisen respek-vara
tive Rikspolisstyrelsen, vilket ledde till olika utredningsmän kundeatt
utreda uppslag ovetande varandra. Denna oordning leddesamma om
efter dryg vecka till insikten bådade måsteregistren förasatten

Häri ligger förklaringen till avsnittet C idag vakant.t.ex. ärattsamman.
låg frånDär början utredning offrets Det materialet hadeav person.

Rikspolisstyrelsen registrerat under bokstaven T. När registren fördes
fick avsnittet behålla frånbokstaven T Rikspolisstyrelsenssamman

Frånregistrering. den 10 1986 har endast nuvarande register förts.mars
Man kan dock spår frånidag hitta den tidigareän ordningen, dvs.
dokument dubbelregistrerade.ärsom

PU-mateiialet förs i fyra exemplar, vilket det normala förärnumera
brottsutredningar angående våldsbrottslighet. Under det förstagrövre
året efter mordet fördes utredningen i tolv exemplar vilket gjorde att

svårt hålladet ihop den.attvar



1999:88SOUöversikt144 Brottsutredningen i

huvudavsnitt.innehåller följandeUtredningsmaterialet numera

åtgärder, larmpolisiäraAnmälan, etc
rättsmedicinTekniskt avsnitt,

Vakant
tipsAllmänna

Iakttagelser brottetav
godsOmhändertaget

Farliga personer
motivPolitiska

Vapentips
Vakant

anknytningmedOxen,Klubben personer
närområdebesökare,Biografen Grand,

fantom-bilderpubliceradeTips i samband med
dennes namnViktor G och bärN-avsnittet avser

dörrknackningarInledande
PKK-spåretinledningTäbyanstalten,Vapenärende av

BoforsVapenhandel
valtuméradio-tv, foton,Press-informationstjänst,

försvunnasjälvmordRymlingar psykfall - --
förhållandenoffrets personligaKartläggning av

Tysk terrorism, RAF
ÅJugoslavien, avsnittävense

vapenhandlareVapenlicenser -
Turkiet
Gamla stan

Baresic/HDPMiro
förundersökningen, sorteradeiregistreradeArkiverade brev,

länsvis
leasingbilarViss utredning om

på resultatet tolkasi materialet och hursökningExempel

går materialet.till söka i Antaghur detexempel kan illustreraEtt attatt
sig ha lämnat, hartips,vill kontrollera ett person uppgerom som en

ha gjortfall Gitte W och honi dettablivit heter sägsPersonenutrett.
Västerlånggatan dvs. ii Gamlarörande galleriiakttagelser stan,ett

bostad.makarna Palmesnärheten av
sig finnasvisadedå söka Gitte W. HennesVi börjar namn

står Gamlaför8123. Bokstaven Zuppslaget Zregistrerat under stan.
2 kl.framgår telefon denGitte WhuvuduppslagetUnder att marsper

år gammali högstvarit innepolisen hon15.22 tipsat ettatt enom
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enligtInnehavarnabostad.makarna Palmeskonstaffär mittemot var,
dåliga konst.slipadeutlänningar verkadeGitte W, mensom

två årframgår polisen drygt8123-AunderuppslagetUnder Z att
dålämnadehållit med Gitte W. Honförhörden 9 maj 1988, ettsenare,

Västerlånggatangallerietberättadeutförliga uppgifter. Hon attmer
tillfällehon vidoch honhösten 1985hade under när28 ettöppnats att

35-40-årsåldem.imellaneuropeiskaträffadebesökte det mäntre
in-dembrytning. Ingensvenska med lättpratadeMännen varav

intryckficksälja den. Honvisa konsten ellertresserad ettattatt avav
"skräp".visade baraoch det dekonstkännarede inte attatt varvar

fråntvåi plan ochkonsthandelnvidareberättadeHon attatt manvar
efterbostad. Dagenin i makarna Palmeskundedet planetövre se

gråsåg då detgått förbi galleriet. Honhonmordet hade att var papper
gallerietför fönstren ochklistrade stängt.att var

frånfrån 21 novemberdenfinns brev Per W,8123-1Under Z ett
tillhänvisningarPå anteckningar medfinns1996, registrerat. brevet en

6426-A och8027,3397, 8048, Z Z3070-A, N Zuppslag:rad andra N
uppgifter.innehåller ytterligareföljandeuppslag11303.HB Dessa

3070-A,Viktor G. I Nutredningen ärAvsnitt N ettär somom
16 1986 med Jerzyåterges telefonförhör denunderuppslag, ett mars

i juli 1985.berättade han köpt lokalenPtill galleriet. Jerzyägaren att
någon Viktor G. endakände Denhan intevidareHan attuppgav

Viktor L-B.fotograf han kände var
framgår Galleritill Art3070 Jerzyhuvuduppslaget N ägareI att

anledning1986 medpolisen den 13Atrium, hördes attavmarsav
medförmedlat kontaktCheri Jerzy Ptill Café Mon uppgett attägaren
fåtthadeChériskände. CaféG Monfotograf Viktor ägaresomen

förevisadesG kände P. Jerzy Puppfattningen Viktor Jerzy ettatt
fotografendaDeninte igen honom.fotografi Viktor G kändemen

L-B.sig känna ViktorPJerzy uppgav var
från januari 1988den 21innehåller anteckningUppslaget N 3397 en

sig hafrån svensktelefonsamtalett uppgavman, somanonymenom
innehade galleriet"33-åringen med de polackertillsammanssett som

två månader förepåVästerlånggatan dem28. hadeHan gatansett ca
på rninnesgudstjänst i Johannespolackemamordet. Enligt mannen var

3070,hänvisningar till N Zpå finnsmordkvällen. detta uppslagkyrka I
8048 och 8027.Z

dörrknackninginnehåller dokumentation8027Uppslaget Z av en
8027:2 finnspåbörjad 1986. I ZVästerlånggatan den 431,runt mars

aktuella galleriet: Tomaszfanns dettre personer somnamn
båda hade knyt-vilkaAnil och Per E,galleriet, Bsamtrenoveratsom

meduppgift PU8027-6 finnstill galleriet. Zning I pratatattomen
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galleriets ägarinna pågickRashmi EnligtK. henne renoveringar i
galleriet varför hantverkare vistades där under aktuell tid.

I uppslaget 6426 finns uppgifterZ den 4 1986 lämnatssom mars per
telefon Ann M. hade tillsammansHon med väninna, Berit be-A,av en
sökt konsthandel på Västerlånggatan kort före mordet. Det glesten var
med tavlor innehavamaoch verkade inte intresserade sälja ellerattav
visa tavlorna. I samband med mordet det brunt för fönstren.var papper
Ann M och Berit A kompletteringshördes den 1 februari 1993. I upp-
slaget finns hänvisning till Z 8048.en

bestårUppslaget 8048 borgarrådetZ Hulth i börjanMatsettav av
1986 skrivet brev, där han vidarebefordrar frånuppgifter Britav mars

BritR. R hade uppgivit Jerzy P bl.a. innehade galleriet AtriumArtatt
mitt Palmes bostad och han drev verksamhet,ävenemot att annan som
skulle tvivelaktigt slag, innehåller ocksåUppslaget tipsvara av m.m.

galleriet bara hade kludd och det varitväggarnaatt attom
på varifrånspring vinden, såg in i Palmes bostad, under sistaman

månaden före mordet. Den 25 förhördes Andrej P. Han berättademars
bl.a. han studerade data och han ibland hjälpte sin bror Jerzy P iatt att
dennes galleri. Galleriet flyttades från Bryggargatan till Väster-
långgatan i juli 1985. Den 4 april 1986 förhördes Jerzy be-P. Han
rättade vilka rörelser han drev, hur och varför han förvärvat ifråga-
varande lokal, han förhandlat fåmed värden hyra enbartatt attom
övervåningen eftersom hyran för hög, lokalen därefter delats ochattvar
undervåningen hyrts till drev damklädesaffar,ut en annan person, som

lokalerna därför framåt.under februari och tidsamt att renoverats en
Jerzy P den utfört renoveringsarbetet Tomasz L.attuppgav som var
Polisen hörde därefter Bengt företrädare för fastighetsägaren, 9den
april 1986. bekräftadeDenne Jerzy uppgifter. TillsammansPzs med
Bengt F besökte polisen vinden. Bengt F berättade inteJerzy P hadeatt
nyckel till vindskontoret, vilket det hade utsiktutrymme motvar som
Palmes bostad. Inte heller någothade det springrapporterats
vinden. Polisen hörde påbörjatTomasz L berättade hanäven attsom
renoveringen den 9 februari 1986, hans bror ochatt en annan person

han brukat honom sällskap under renoverings-görasom namngav
arbetet och dessa ståttibland påoch honom iväntatatt personer en

vid Harres Damkläder. Polisen hörde dessaävensmyg en av personer,
Mauriusz W, bekräftade uppgifterna. innehåller ocksåUppslagetsom

såvälfotografier Tomasz L Mauriusz W.av som
Av dessa handlingar kan dra vissa slutsatser, framför allt detattman

innehålletsakliga i Gitte tips våren framgårWzs utreddes 1986. Det att
galleriägaren relativt utförligt gåtthörd och polisenär vidare ochatt
kontrollerat hans uppgifter de uppehållitskulle ha sig imänom som

framgårkvarteren. Som redovisningen det leta sig framtar ett tag attav
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informationen finns, det idär den centralatill det uppslag mest var
fall i sista 8048.detta det uppslaget, Z

lättolkad. Ofta förekommersamlade informationen inte alltidDen är
gallerietsenskilda uppgifter inte "stämmer. Här t.ex.uppgessom

Rashmi vilket inte medi uppslaget 8027-6 heta K,Z stämmerägare
vilkaandra uppgifter i Uppslaget, enligt Jerzy P ägaren.var

också framgå måste analyserasmaterial läsas ochDet torde alltatt
från någon sammanfattning vilka miss-början. finns ingenstansDet av

kommit fram till.föranlett utredning vilket resultattankar och mansom
sådan densammanfattning skulle lätt ha kunnatEn upprättas av som

förhållandena syftade till klar-och vad utredningen attvetutrett som
förekommersammanfattningar och analyser det slagetlägga. av

låsa tänkandet ochemellertid inte i materialet, eftersom de styraanses
bedömning. emellertidutredare, bör sin De görgörasenare som egen

svårtillgängligt,också vilket haft sin be-samlade materialetdet mer
vår Jfr diskussionen i kapitel 8.tydelse för granskningsuppgift.

litet jämförelsevis enkeltkan tilläggas detta ochDet äratt ett upp-
innehåller in-vi granskat betydligtslag. flesta de uppslagDe merav

ämnesområdensig i och innefattar, medformation, förgrenar nya
omfång, uppgifter inte stämmer.tilltagande fler som

Utredningsläget2.2

Inledning2.2.1

istatsminister Olof Palme mördades SveavägenSverigesAtt
liksom ingencentrala Stockholm den 28 februari 1986 vida känt,är att

brottsutredningen vilagförts för brottet. bedömningMen den ärsomav
dessafyllig referensram barautföra förutsätter änsatta att en mer

idag vi saknar visshetbasfakta. Visserligen det kanske änär än ommer
likväl lett framkring utredningen harvi med säkerhet mordet,vet men

måste med sig förtill del kunskap, till sig och bära atttaen som man
här avsnittet skallvärdera det hänt det gjorts. I detkunna ochsom som

mordet till viss delvi försöka belysa vad idag käntär samtsom om
också antaganden skeendet.diskutera somliga grundläggande om

2.2.2 Händelseförloppet i översikt

såvitt arbetsdag,efter känt normalFredagen den 28 februari 1986, en
Västerlånggatan 31 i Gamlaanlände Olof Palme till sitt hem stan

hadedessförinnan. livvakterungefär klockan halv sju, eller Hansstrax
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dåinte varit i tjänst sedan förmiddagen, förklarat intehan han skulleatt
behöva dem under dagen. Under de timmarna efternärmastemer

Mårten,hemkomsten talade han i telefon med partisekreterarensonen
statsrådetföreBo Toresson och detta Sven Aspling middagsamt

fru. eftermed sin Strax halv nio lämnade Palme bostaden. Deparet
Därifrån tåggick till fots till tunnelbanestationen Gamla destan. tog ett

Rådmansgatan,city. vid station gickDe Sveavägenmot steg av upp
och promenerade den korta till biografen Grand. Där devägen mötte

Mårten dåoch dennes fästmö. Klockan före nio. Olofstraxsonen var
Palme köpte sin hustru och sig själv biljetter till föreställningen
Bröderna Mozart, började kl 21.15.som

Efter filmens slut efter kl 23 23.05-23.10, dröjde sig Lisbethstrax
någotoch Olof Palme och dennes fästmö kvar utanförsamt sonen
håll.biografen. Ungefär 23.15 gick varsitt Olofde bägge ochparen

Lisbeth gickPalme Sveavägen söderut, korsamot centrum attutan
passerade korvkioskDe mellan Kammakargatan ochöppengatan. en

Adolf Fredriks kyrkogata. Vid Adolf Fredriks kyrkogata korsade de
påSveavägen och fortsatte sida. för tittaandra De stannade igatans att

gåttskyltfönster och gick sedan vidare i riktning deett samma som
tidigare, dvs. söderut Kungsgatan. de passerade TunnelgatanNärmot

från hållkom bakom Olof Palme och sköt denne inäraen man upp
Olof föll tillPalme marken; skottet omedelbart dödande.ryggen. var

skjutit avlossade skott, gick in ochDen ännu ett utsom som genom
längsgående skråmaLisbeth Palmes kappa och orsakaderyggen en

på hennes Gärningsmannen avvek in Tunnelgatan, förbi derygg.
baracker uppförstod uppställda där och vidare Malm-trappan motsom
skillnadsgatan.

2.2.3 Gärningen och gärningsmannen

Skotten, dödsorsak m.m.

Utredningen

avstånd.OlofDet skott dödade Palme avlossades 10-30som cm
Kulan gick in ungefärrockens i skulderbladshöjd,ryggsöm,genom

kroppspulsådemkrossade ryggraden, slet luftstrupensönder och samt
gick bröstet. Skador denna inte förenliga med livetsärut typgenom av
fortbestånd. medför benen omedelbart viker sigDe och kroppenatt

alltsåtill marken. Olof Palme dog ögonblickligen.rasar
Lisbeth Palme träffades det andra skottet. avlossades 70-Detav

avstånd.100 gick in hennes mockakappa,Det vänstracm genom
delen ryggsidan, ungefär i skulderbladshöjd, slet de kläder honav upp
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gickskråma henneslängs medorsakadeunder ochbar samtryggen
ryggsida.mockakappans högraåter ut genom

framgårOlof Palmeutlåtandet avseenderättsmedicinskadetAv att
obduktions-tillätpåsittande i övrigtskott;sig s.k.intedet rört ettom

avstånd vilket skottetdetfastställandehelt precistfynden inte ett av
från Olof Palmes kropp10-30skotten avlossatsavfyrats. Att respcm

kriminal-Statensfastslagitsfrån Lisbeth Palme har70-100 avcm
kangåttkulan inlaboratorium SKL. Att ryggsömmentekniska genom

finnskläder,Olof Palmesbesiktningkonstateras somavgenom
påkonstateraskläder kanLisbeth PalmesSkadornaSKL. samma

sätt.
l-3 sekundersmedskotten avlossatsVittnesuppgifter tyder att

mellanrum.
gick iPalmeuppgift närförekommitharDet att paret armarmom

då fallet,med idrogsoch Lisbeth Palmeträffadeförsta skottetdet att
harandra skottet. Detpåverkat detresultatetsin skulle havilket i tur av

medverkat.Lisbeth Palmenågra rekonstruktioner därgjortsinte
sin handmördaren lagtuppgiftförekommitlikaledesDet har attom

för det,klara beläggfinns ingahan sköt. Detpå Olof Palmes axel innan
så.detuteslutasdet kan inte att varmen

ska-varvid de angivnaobducerades den lkroppOlof Palmes mars,
rättsmedicinskai detdödsorsakkonstaterades. Somdorna ut-anges

sönderslit-blödning efter1986 och inrefrån "yttrelåtandet den 5 mars
inandningkroppspulsådem med massivoch luftstrupenning stora avav

Olofdödliga,för sigbåda skadornalungorna. Att ärblod i attvar
till marken harögonblickligen och kroppenPalme dog rasatatt upp-

de läkareKari Ormstad,rättsläkarengivits ut-somen avsom varav
obduktionen. krossår imindreOlof Palme hadeförde ett sompannan,

förstkroppenuppgivitOrmstad harföll handlöst. Karihanvisar attatt
framåt marken.och sedanfallit ned knäna mot

rättsmedicinskt. Upp-har aldrig konstateratsLisbeth Palmes skador
fåtti sinfrån rättsläkare,skadorgiften hennes kommer tursomenom

månader eftersjukvårdsbiträde 10samtalvid meddem ettett ca
SabbatsbergsarbetadeSjukvårdsbiträdet, mordkvällenmordet. som

dåoch konsta-med klädernaPalmehjälpt Lisbethsjukhus, skall ha av
brännskada,påmindeskulderbladenskada mellanterat om ensomen

18npiskrapp
.

7 Ormstad den 24utfrågning KarimedPalmekommissionenstidigareDen
april 1995.
18 69. oklartkapitel Detfrån brottsanalysen, 7 ärUppgiften hämtad GMP s.se

den.lämnatvem som
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Övrigt

Skottet Olof Palme enligt vad uttalats rättsmedicinskmot var som av
döda.expertis optimalt syftetnärmast Ett skott skjutsattom var som

kroppen med denna riktning säkert dödande. Det sigär rörgenom om
tio centimeter bred och 20 centimeter hög träffyta i skulderblads-en

trakten.
Angivna fakta har för spekulationer huruvidaanvänts gämings-om

målbestämda varit döda och gärningsmannen varitattmannens om
professionell eller inte.

Om det för gärningsmannen varit avgörande döda Olof Palmeatt
eller det i och för sig varit tillräckligt denne skadats allvarligt ärom om

betydelse vid diskussion kring tänkbara motiv. Fakta i denna delav en
emellertid inget någotunderlag för ställningstagande tillger om

gärningsmannen varit bestämd i sitt syfte döda eller obestämdatt mer
dåoch skjutit mitt kroppen", vilket han kan ha gjort. Enligtsägas

vår bedömning fakta i denna del inte någotheller entydigt underlagger
för bedömande gärningsmannen varit professionel1, dvs.av om
särskilt skickad för döda, eller inte; han valde skjuta hanatt att att som
gjorde påkan ha berott kunskap och beräkning också slump.men

Den andra kulan träffade Lisbeth Palme i kroppsregionsamma som
den första träffade Olof tvåPalme. Om skottet riktats centimeter längre
till skulle det med allvänster sannolikhet ha varit dödande; kulan hade
då krossat ryggraden ungefär den första kulansättsamma som
krossade Olof Palmes utgår frånryggrad. Om avsågskyttenatt attman
döda innebär det revolvermynningen riktad 5 millimeter fel iatt var ca
förhållande till kolven.

Det har spekulerats huruvida det andra skottet föravsettom var
Olof eller Lisbeth Palme liksom huruvida skickligt ellerom var
oskickligt. En rekonstruktion gjorts 1995,PU med användandesom av

makarna Palmes kläder och kända fakta, kunde inte med säkerhetav
visa mördarens avsikt med det andra skottet, fakta talade för attmen
det för Lisbeth åtalspåståendetPalme. Enligt måletiavsettvar
åklagaren Christer P det andra skottet riktat Lisbeth Palme imotvar
avsikt påståendetdöda prövades aldrig Svea hovrätt, eftersomatt av
åtalet ogillades redan den grunden det inte bevisats detatt att var

åtaladeden skjutit.som
Om skottet för Olof Palme det sig missröravsettvar om en grov

utvisar skottet oskickligt. Om skottet för Lisbethatt avsettsom var var
Palme det inte möjligt måniär vad det oskickligt. Omavgöraatt var

9 tidigareDen Palmekommissionens utfrågning med Kari Orrnstad den 24
april 1995.
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miss, dethade varit det visserligendet dödaattavsett en men omvar
något till varit dödande skulle slutsatsenträffat längre ochvänster

rnissenblivit varit skicklig. Eftersomantagligen ha skyttenatt
fåromständigheterna i övrigt, ligga inomdärvidlag, givet anses

marginaler i praktiken inte möjligt det andraslumpens detär att av
någondra slutsats skyttens kompetens. Sammantagetskottet om

andraföreligger osäkerhet vilka slutsatser skall dras detavom som
för bedömande skyttensdet inget entydigt underlagskottet; avger

skicklighet eller "professionalism".

Spår. Upphittade kulor

Utredningen

några få spår gärningsmannen.undantag har inga säkrats efterMed
består tvådels kulor, dels deUndantagen är typ, avav som av samma

spår i makarna Palmesgämingsmannens ammunition lämnatsom
omgående.inte egentliga brotts-kläder. Brottsplatsen undersöktes Den

gjordes dagen efter mordet mellan klockan 10 ochplatsundersökningen
mångatill början begränsad; rörde16. Avspärmingen en personervar

området, gickmordkvällen, och i detsig under natten t.ex.morgonen
undersökningarna harkasta in mordplatsen.blommor Deatt senare

spår nämnda harvarit utförliga. andra efter gärningsmannen deInga än
emellertid kunnat säkras.

upphittade kulomaDe

på efter mordet Svea-kulan upphittades dagenDen ena morgonen
förhållandesidan i till mord-sida, dvs. denvägens västra motsatta

vid lunchtid,andra ytterligare dagplatsen. Den upphittades senareen
på belägna cirka fyrtiosida mordplatsen. Fyndplatsema varsamma som

från kulomacirka fem mordplatsen. Ingenrespektive meter av upp-
och de upphittades harhittades polisen. Uppgifterna hur varav om

överlämnat dem till polisen.lämnats deav personer som
fabrikatetkunnat till tillverkaren.Kulorna har härledas De är av

Metal Piercing-typ,.357 s.k.Winchester-Westem Magnum. De är av
blykämans främre del.vilket innebär de har kopparmantel kringatt en

metallbrytande. Kulorna harAmmunitionen kallas därför ibland
kan ha omfattattillverkats blysats batch eller göt. Satsenur samma

sålts mångai länder.flera hundratusen patroner, som
hjälp blyisotopisk under-De upphittade kuloma har med av en

bindas till de blyfragmentsökning med hög grad sannolikhet kunnatav
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de avskjutna kulorna i Olof och Lisbeth Palmes kläder. Resone-avsatte
återfunnits i makarnabygger bl.a. de blyrestermanget att som

jämförts de upphittade kulomas blysammansätt-Palmes kläder med
till tillverkningssats harning. Kulor hör näranogsamma ensom

identisk isotopsammansättning. Blyresterna i kläderna och de upp-
hittade kulorna visar överensstämmelse, avviker med jäm-stor men

frånförelseprov andra kulor. Slutsatsen detta de avskjutnaär attav
frånkulorna kommer tillverkningssats de upphittade.samma som

viabrottsutredningen har beräknat leverantören denInom attman
svenske generalagenten levererat knappt 6000 det aktuellapatroner av

upphittadeslaget och den tillverkningssats de kulorna härrörur som
från. 1979 1980.Leveransema har skett under och

undersökningsändamål dåligti för ganska skick.Kuloma De harär
för jämförande undersökningar vilkenkunnat användas devapentypav

utskjutits kan vidare användas för vid jämförelse efterDe attur.
mångaprovskjutning utesluta mordvapnet. de skulleMenvapen som

antagligen inte med säkerhet kunna bindas till mordvapen. Medett
andra ord det möjligt rätt inte kan bindas till mordet medär att vapen
hjälp kulorna.av

rubrik.Se vidare under nästa

Vapnet

Utredningen

frånupphittade kulorna härrör ammunition avsedd för revolvrarDe av
spår,kaliber .357. Kuloma har därtill s.k. bomdata, kunnatsom upp-

och hänföras till revolvrar denna kaliber. Mordet begicksmätas av
sannolikt med revolver denna typ.en av

denna revolvertyp finns det handfull kända fabrikatAv en som
de bomdata överlägset vanligaste SmithDetavsätter uppmätts. ärsom

därför dragit slutsatsenWesson. PU har den användaatt vapnet
sannolikt Smith Wesson .357.var en

Revolvrar detta slag förekommer med olika piplängder. Vidav
provskjutningar med olika piplängder har det kunnat konstateras att

spårpiplängder kortare 4 särskild i formän avsätter typtum en av av
uppsvampning kulans bakre del. Det kan förekomma beträffan-ävenav

dåförekommer inte 6 ellerde 4 tums-pipor, pipan längre.är tummen
spår. därförDe upphittade kulorna har inte detta slags PU har dragit

haft pipa minst 4slutsatsen det använda längd.att vapnet tumsen av
revolver angivet slag drygt kilo och med 6En väger är,ett tumsav

lång.pipa, 30ca cm
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spår, bomdata,finns andra revolvertyperDet avsätter sammasom
bomdata.38 harkaliberkaliber .357. Smith Wesson samma somsom

från ammunitionupphittade kuloma härrörkaliber .357, de somenmen
någoninte form.38-revolver,kaliberkan utskjutasinte avomur en

manipulation kanformerheller andramanipulation sker. Inte av
uteslutas.

många legalauppgifter hursäkraDet saknas typenvapen avom
tid. Det däremotfanns vid dennakaliber .357 ärSmith Wesson som

för mordetvid tidenaktuella13 revolvrar denkänt typenatt varav
intedessa hareller förkonma. Fyraanmälda stulna ännuavsom
.357legal Smith Wessonfinns ytterligareanträffats därutöver en

spåras.från denna tid inte kunnatsom

Övrigt

kraftfull.sigPiercing harAmmunitionstypen Metal att varanamn om
denberoendeså genomslagskraft, bl.a.intehar dockDen attstor

påställer sigdärför tumlar ellervälbalanserad och tvären närinte är
mål. dels kanmotstånd leder till denträffar sitt Dettaden möter att

rörelseenergi. Valetförlorar sindels snabbtorsaka skador,stora av
syftegärningsmannensför bedömandetbetydelseammunition har av

kanPiercing-ammunitionMetalprofessionalism. Att använtsoch
Olof barsig för Palmevelat garderagärningsmannentyda attatt

Samtidigtprofessionalism.något skulle tydaskyddsväst, som
skulleden valda ammunitionentvivelföreligger vissa att vara

alltsåAmmunitionsvalet i sigfrån synpunkten.särskilt tjänlig den ger
"professionalism".syfte ochbedömandettydlig ledning föringen av

revolverföras beträffande EnkanMotsvarande vapnet.resonemang
tjänligt.från synpunktenoch denkraftfulltkaliber .357 är ett vapenav

pistoljämfört medanvändasamtidigt och klumpigtDet är stort att en—
professionellval förfrån självklartden synpunkten inteoch ett en-

vilka typisktpatronhylsor,efterlämnar dockEn pistolgärningsman. sett
.357 vidareSmithbinda till Wessonkan ärlätta ettettatt vapen.vara

vissadär detkriminella kretsargäller ivanligt Det även avvapen.
skäl föri sinVanligheten kankommabedöms lätt över. ettturatt vara
lämnardärmedjust detprofessionelle väljaden vapnet,att som

lederValetmindre information till brottsutredama. samman-av vapen
gärningsmannensnågra rörandeentydiga slutsatserinte tilltaget

motiv.syfte ellerperson,

20 registrerade revolvrar,Sverige totalt fanns 21601986 iI GMP detattuppges
Södermanlandsi Uppsala ochytterligare 120650 i Stockholms län ochvarav

alltså och kalibrar.inkluderar alla fabrikatlän. Det



154 Brottsutredningen iöversikt SOU 1999:88

Det har spekulerats kring försett med ljuddämpare.vapnetom var
sådan påEn omständighet skulle peka förberedd och i denen noga

meningen professionell gärningsman. kan inteDet uteslutas ljud-att
dämpare det finns inget talar för det Lisbethanvänts, änannatmen som

dåPalmes uppgift hon förstadet skottet avlossades trodde detatt att
rörde sig ungdomar lekte med smällare, efter händelsenävenom som
trodde från avstånd.hon skotten skjutits längre Det användaatt vapnet
med den såanvända ammunitionen kraftigtovanligt ljud, kraftigtger

frågaammunitionen i enligt vad i GMP förbjuden vidäratt som uppges
många skjutbanor. Att använda ljuddämpare revolver inte likaär
effektivt på påpistol. Det beror revolvems är öppen.att trummasom en
Typiskt det mindre logiskt välja revolver samtidigtochärsett att en
söka dämpa ljudet med ljuddämpare. Tillgänglig information integer

någonheller i denna del ledning för bedöma gärningsmannensatt
syfte eller motiv.person,

Förhållandena på mordplatsen

De torde ha uppfattat råkall.mordkvällen Detute stansom var som
alltså i februari,slutet sportlovsveckan. Vädret i Stockholmvar av var

blåstemulet, det 3,5 sekund och visade minusmeter termometernper
Östra5,4 grader, enligt SMHI:s mätningar vid station i klStockholm

Gångbanoma23. Sveavägen och Tunnelgatan kring mordplatsen var
täckta lager packad, sandblandad och Trappansnö.ett tuntav upp

Malmskillnadsgatan skall enligt vad varit ii GMP hamot som uppges
det och isfri.närmaste snö-

Mordplatsen belägen i Stockholms innerstads någotcentrala del,är
hundratal Kungsgatan där Sveavägen korsasmeter norr om av
Tunnelgatan, del efter mordet döpts till Olof Palmesvästravars om

delenDen Tunnelgatan och drygt sju bredÖstra ärgata. meterav var en
gågata.s.k. SveavägensLängs sida löper sju bredöstra meteren ca

Gångbanan bildar med andra ord T vid denna punkt. Oloftrottoar. ett
dåPalme befann sig han besköts ungefär mitt Sveavägens trottoar

och mitt för Tunnelgatans mynning eller mitt i T:ts överliggande del.
I hörnet Sveavägen låg dåTunnelgatan affär hetteen som

Dekorima numera Kreatima. Bottenvåningens hörn avfasatär
så långdet bildar cirka i 90 graders vinkelväggatt tre meter moten

Överkorsningens mitt. avfasningen våningenskjuter andra huset utav
tak den avfasade hörnan. I det andra hörnetöver sidaettsom samma

Sveavägen tunnelbanenedgång.liggerav en
Belysningen mordplatsen utgjordes gatubelysningenav

tvåSveavägen mitt Tunnelgatan hängande lampor, denöversamt ena
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framme vid korsningen Sveavägennästan den andra tiotalmot ett meter
Dessa lampor hängde sju höjd.österut. Därutöver fannsmeters

frånbelysning dels skyltfönstren fråni Dekorima-butiken, dels en
butik tillhörande ljusramp, löpte längs hela butiken, ävensamma som

Ävenpå "avfasningen" i gathömet bit inoch Tunnelgatan. överen
tunnelbanenedgången fanns belysning.

på35 in Tunnelgatan fanns antal baracker, avsedda förmeter ett
byggnadsarbetare, tillfälligt uppställda. på någotDe sträckaupptog en
tjugotal och lämnade pånormaltmeter gatan ett trottoarutrymmeav
varje sida fritt för Barackerna slut vid den plats därtogpassage.
Luntmakargatan, parallellgata till Sveavägen, korsar Tunnelgatan.en

fannsDet ingen belysning vid barackema.
hundratalEtt in Tunnelgatan, efter korsningen medmeter

Luntmakargatan, ligger mynningen till den s.k. Brunkebergstunneln, en
gångtunnel till Birger Jarlsgatan. Gatans högra södra sida sträckan
från Luntmakargatan och fram till tunneln blockerad bygg-var av
nadsställningar Tunneln dåstängd vid den tidpunkt mordetm.m. var

Påbegicks. tunnelns bägge sidor löper Malmskillnads-trappor motupp
Den högra vid tillfället blockerad byggnadsställ-gatan. trappan var av

ningar i fyraTrappan sektioner med sammanlagt nittiotalär ettm.m.
påTill den sidan finns dels hiss,vänstertrappsteg. trappanom norra

dels rulltrappa SåvittMalmskillnadsgatan. känt fungerademotupp
både hissen och rulltrappan mordkvällen det finns ingen utredning

pekar i riktning.som annan
alltsåMordplatsen relativt väl, ojämnt upplyst. Tunnelgatanvar men

frånutgjordes och med de uppställda barackema vid mordtillfället av
långamörk och i jämförelsevis trångstyckenen passage.

Vittnen till själva händelsen

Ögonvittnen framträttsom

måletI tingsrättens dom i Christer finns antecknat tiotalP drygtmot ett
vittnen gärningsmannende i anslutning tilluppgett att settsom
gämingen. dessa tvåAv har Anders B och Inge M uppgettpersoner - -

hela händelseförloppet;de övriga har de riktat sinsettatt uppgett att
uppmärksamhet händelsen efter det första skottet.mot

förundersökningsprotokolletI måli finns förhör medsamma
ytterligare tiotal de gärningsmannen iett uppgett att settpersoner som
anslutning till händelsen. påYtterligare drygt tio varitharpersoner
platsen eller den vid mordtillfället och gjort iakttagelserpasserat som

Ävenredovisas i förundersökningen. vittnena ochLars J Yvonne N har
gärningsmannen, då rättegångamaunder dennes flykt. Eftersett men
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i bil förbivittnen, färdadesytterligare femChrister P harmot som
fram.platsen, trätt

sig25 harSammanlagt finns det över uppgettsom varapersoner
Flera dem ieller delar den.åsyna till själva händelsenvittnen sattavav

för ljus i den aktuella kors-stod stilltrafiken Sveavägenbilar; rött
rättegångenfram till och medvittnen hadedessaningen. Inget motav

några uppgifter hur gärningsmannensChrister kunnat lämnaP om
ålderlängd, ochsåg uppgifter kön,finns delansikte Däremotut. omen

signalement nedan.klädsel, vidare omse
Leif hanrättegångama vittnet LChrister P harEfter attuppgettmot

från vittnenharChrister mordplatsen. Dessutomkänner igen P trättnya
mordplatsen ochChrister bl.a.sig ha Pfram; tresettsom uppgeren

från Tunnelgatan.ovanförsig ha honom trappansettuppgersom
genomgått möjligt frammanaNågra hypnos förvittnen har att om

har varit resul-utseende Dettaminnesbilder gärningsmannens m.m.av
tatlöst.

Övrigt

ledamötermordplatsen dvs.höllSvea hovrätt, rättenssom syn
belysningsför-förhållandena på konstateradeplats,studerade att

från varitdå Dekorimas skyltfönsterhållandena särskilt motljusetoch
några iakttagelsersäkrasådana varit möjligt"det inte göraattatt av

Lisbeth Palmes möjlig-reflektionen gälldei ansikte".detaljerna Denett
måste övrigagrad gälla deoch den i högreiakttagelserhet ängöraatt

från längremotljus och dessutomsina iakttagelser ivittnen gjordesom
vinterkväll kan lättmordplatsen mörkhåll. besökerVar och enen som

ljusförhållandenaMotljuset ochhovrätten.iakttagelsegöra somsamma
många vittnena kunnatingen deförklaringen tilli övrigt kan att avvara

på-Anders kan inte haåterge gärningsmannens ansikte. Buppgifter om
ljusförhållandena i övrigt ochvälverkats motljuset attavmen avav

händelsenliksom Anders Bfinns vittnenhan berusad. Det settsomvar
har kunnatnorrifrån, då vinkel. dessai Ingen personeravmen en annan

sågansiktegärningsmannensupplysningar hurlämna ut.om
vittnesmål från mordplatsenfinnsDet straxpasseratpersoner som

Åhon och Inga dehar Anja Linnan mordet begicks. Bl.a. uppgett att -
efter före-makarna Palmebioföreställninghade varit somsamma -

korsade Svea-söderut. Depromenerade Sveavägenställningens slut
gångbanan.därefter denKammakargatan och gickvid östravägen

Brunkebergs-ochin Tunnelgatanhade tänktDe genompassera
Tunnelgatan tyckte devidtill Birger Jarlsgatan. Frammetunneln

stått där litetödsligt. Efter hadet kändes ochemellertid ettatttomtatt
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Ågåbeslöt de ioch stället Kungsgatan. Väninnan Ingatag pratat att
någon påde inte under promenaden Sveavägensmött östraattuppgav

ensamma."sida. I hörnet Tunnelgatan de heltvar

Gärningsmannens signalement

Omständigheter utrettssom

från målsägandenUppgifter och vittnen undersökningarsamt som
gjorts SKL och visar begicksPU mordetgemensamt attav av en man,

lång175 inte längre 190 barHanöver änsom var cm men ca cm. en
mörk jacka eller rock, dvs. längre jacka eller kortare rock.

frånUppgifter vittnen mordplatsen i övrigt följande bidragger
till signalementet.

Vittnesuppgifter rättegångamaLängd: De lämnats under motsom
Christer P det antagligt gärningsmannen ungefär 180-185gör att var

lång.cm
Ålder: Vittnena har inte beskrivit gärningsmannen sigsom vare yngre

han åreller äldre; det troligt mellan 30 och 50 gammal.är att var

Huvudbonad: Uppgifterna gärningsmannen barhuvad, hadeom var
någon gårform isär.keps eller mössaav

här: vittnenaAnsikte, Inget mordplatsen har kunnat lämnaav upp-
från målsägandenlysningar gärningsmannens anletsdrag. Förutomom

frånsaknas det därför uppgifter brottsplatsen hur gämingsmannensom
sågansikte ut.

har beskrivitRörelsemönszer: Vittnen rörelsemönstermannens som
lunkande, klumpigt, elefant,haltande, rullande, smidigtsom en som en

björnstor etc.

Beträffande den s.k. fantombild publicerades den 6 1986som mars
frånpågäller den grundades uppgifter troligen inteatt en person som

mördaren; hennes iakttagelser gjordes vid alltför tidpunkt isett en sen
mordområdet. föreställerDet därför troligt fantombilden inteär attmer
mördaren, den skulle det.än göraatt

21 Observera i denna del uppgifterna s.k. dekorimamannen,denäven om se
kapitel Utredning och utredningsresultat.
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Övrigt

hållits något ingående Lisbethsignalementsförhör medhar aldrigDet
uppgifter det slaget inte dokumenterats. DePalme, i fall harvart av

framkomgämingsmannens utseendeuppgifter hon lämnat omsom
ingen distinktförsta tiden efter mordet hade honsuccessivt; den

sedermera pekatgärningsmannen. Lisbeth Palme harminnesbild utav
ansågåtalade Svea hovrättChrister gärningsmannen.den 1989 P som

rimligt tvivelutpekandet räckte för slutsatsen det bortominte attatt var
Christer gärningsman.styrkt Patt var

tillvägagångssättGärningsmannens

Omständigheter utrettssom

vid mordplatsen: Olof ochvittne flerInget har än tresett personer
sig ochLisbeth Palme gärningsmannen. detAtt rörtsamt om en samma

fårsig Tunnelgatanskjutit och sedan avlägsnat österut ansesman som
klarlagt.

ocksåfår gärningsmannen gick tillklarlagtDet vägaattanses
skulderbladen ochOlof Palme i mellanföljande Han skötsätt. ryggen,

avstånd.10-30Olof Palmes rock, Hanryggsömmen cmgenom
längsmednågra skott gickdärefter, inom sekunder, andrasköt ett som

avståndfrån 70-och träffade tangerade Lisbeth Palmes ettrygg om
från försvann vidavlägsnade sig sedan mordplatsen och100 Hancm.

påuppställda Tunnelgatan.sidan de byggbaracker tillfälligtsom varom
något på brottsplatsentroligt gärningsmannen avvaktadeDet är att

uppgiftervittnen lämnade inför hovrättenefter det andra skottet. Fyra
den innebörden.av
Två och Anders B vidaredessa vittnen Inge M attuppgavav

alltsåeftergärningsmannen först tagit tillbaka skotten. Det ärett steg
så, det sigmöjligt gärningsmannen ageradeatt ter som en mermen

osäker uppgift.
flydde springande. Vittnesuppgiftema lämnarGärningsmannen även

för han halvsprungit eller lunkat.utrymme att

Övrigt

såefter vittnena beskrivitsGärningsmannens beteende skotten har av
tvekade,han det lugnt och behärskat alternativt hanattatt tog som om

hur beteendet skall tolkashan inte visste vad han skulle Oavsettgöra.
några vidkvar sekunder dedet troligt gärningsmannenär att stannat

framgår det vilketbeskjutna innan han sig iväg. Som sättavgav
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vittnena själva beskrivit vad de iakttagit, finns det till lika stortsynes
för tolkningen gärningsmannen varit kylig och kontrolle-utrymme att

rad upprörd eller förvirrad. alltsåDärutöver finns försom utrymme
möjligheten själva observationen oriktig.äratt

Beträffande gärningsmannens beteende före skotten finns inga säkra
iakttagelser. Ett vittne har uppfattat makarna Palme och gmings-

B.22sällskap Anders Ett vittneett tremannen annatsom om personer
Inge M hade följande minnesbild. En stod vid Dekorimasman
skyltfönster mellan affärens entré och den s.k. avfasningen. Vittnet
sade sig ha iakttagit minuter, påosäkerett tremannen par, men var
tiden. sågHan fem-sex på Ungefär 20väg norrut.personer passera
sekunder därefter kom gåendemakama Palme förbi Dekorima i motsatt
riktning, dvs. Kungsgatan. Mannen vid Dekorima följde då efter.mot
Han eventuellt i Olof Palmes axel eller någongjordetog vänstratag
rörelse det slaget, varefter två skott alltsåsmällde. tvåDet baraärav

redovisat iakttagelser före skotten det gäller i fallpersoner som vart
för de återgivits domstolarna. En dem berusadutsagor som av av var
Anders B. Den andre Inge M hade goda möjligheter göraatt
iakttagelser; han tillsammans någramed andra i sin bil andrasatt
sidan Sveavägen påoch väntade höll göraatt etten person som
bankomatuttag. De bägge inte oförenliga, denärutsagorna men senare
innehåller detaljinformation.mer

Det sig ganska troligt händelsen såutspelat sig ungefärter att som
vittnet DåInge M beaktar vi inte bara Inge Mzs uppgifter,angett. utan
också vad Anders B liksom Nicola F:s se nedanuppgett, utsaga om
sitt med makarnamöte Palme. Beträffande Inge Mzs uppgift attom
gärningsmannen skulle ha lagt sin påhand Olof Palmes axel har han
själv sig osäker. tidsuppskattningarDe Inge M kommitsagt attvara

vinner inte heller stöd i utredning; uppgiften han iakttogange attannan
gärningsmannen flera minuter framstår svår förenatvärtom attsom
med vad i övrigt framkommit.som

Gärningsmannens flykt

Omständigheter utrettssom

Gämingsmannen försvann springande, halvspringande eller lunkande
vid sidan de baracker tillfälligtvis fanns uppställda Tunnel-om som

22Även vittnet Anders D den taxiförare via sin växel larmade polisen harsom
i förundersökningen talat han uppfattade de säll-att tre ettom personerna som
skap.
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Malmskillnadsgatan,försedansigHan mottrappornagatan. tog upp
österut.Davidnedför Bagaresoch vidaredennafortsatte gataöver

flertalVittnesuppgifter. Ettstödstill dettadet gickAtt sätt av
ingen harTunnelgatan;införsvinnagärningsmannenvittnen har sett

harvittne Jriktning. Ett Larsiuppgifter pekarlämnat upp-annansom
uppför Ettspringagärningsmannenhan annattrapporna.att settgett

springa nedför DavidhonN harvittne Yvonne settuppgett att manen
uppförförflyttat sigvittnetförstämndaSedan detBagares österut.gata,

frågadeochspår Nhan Yvonnei gärningsmannens möttetrapporna
varpå svarade honhonförsvunnit, möttflyendeden att mannen.vart

alltsåoch detiakttagitfår klarlagt deDet attatt varsamma mananses
nedför David Bagaresgärningsmannen gata.som sprang

tillvägagångssättetflydde,gärningsmannenBeträffande hur omse
det förstahartvå längs flyktvägenvittnenade uppgett attAvovan.

samtidigtdet andraoch atttungt somsprangmannenmannen sprang
väska.ficka ellerhan försökte stänga en

Övrigt

alltså två vittnes-säkrabarafinns detfrån mordplatsvittnenaBortsett
från mordplatsenbortlängreoch ingengärningsmanneniakttagelser av

kanuppgifterdel andrafinnsDetDavid Bagaresän gata. avsesomen
säker-ingende denne, ärmöjligtdvs. detmördaren, är att menavser

ställd.
sig haframvittnenytterligare1997 trädde1996 och uppgavsom

Christeridentifieratsedermera hadede ovan-sett somman, somen
kanDetDavidrespektive BagaresTunnelgatstrappomaför gata.
deli dennalämnatsdärmeduppgiftersamtliga dediskuteras somom

kapitel 6.vidaregärningsmannen sekan avse
till Birgerfortsatt nedgärningsmannenspekulerats iharDet att

finnsgått detSå ha tillkan deti flyktbilförsvunnitJarlsgatan, etc. men
mordutredningensstöder detta. Ettindikationeregentligainga avsom

så litet kunskapfinnsdetkänneteckentydligaste är tvärtom vartatt om
på David Bagaresiakttogsefter det hangärningsmannen vägen atttog

heller denför övrigt intefrån David Bagares ärIakttagelsen gatagata.
domstol.hörd iintegjorde denvittnesäkerställd. Det ärsom
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2.2.4 Omständigheter kring makarna Palmes
biobesök

Bakgrunden till biobesöket

Omständigheter utrettssom

Olof och Lisbeth Palmes biobesök hade inte föregåtts någon längreav
planering. Det privat och stod inte Olof Palmes agenda. Beslutetvar

bege sig in till stadens föratt bio fattades makarnacentrum att av
efter det Olof Palme kommit frånhemgemensamt sitt arbete.att I ett

telefonsamtal mellan MårtenOlof och Palme under kvällen berättade
Mårten Palme han och hans fästmö kvällenatt skullesenare se
"Brödema Mozart Grand. Saken hade tidigare dagen diskuterats
mellan Lisbeth Palme Mårtenoch Palmes fästmö. Lisbeth Palme hade
också på sin arbetsplats honnämnt och Olof Palme tänkte på bioatt

kvällen. Två filmer då på tal, förutom den närrmda Mitt livvar som
hund, visades på Spegeln lågsom Birger Jarlsgatan, isom en

del innerstaden.annan av
Uppgifterna hur biobesöket ståndkom till härrör i första handom

från Lisbeth Palme. De kompletteras uppgifter från Mårten Palme,av
dennes fästmö och förhör med Lisbeth Palmes arbetsplats.personer

biobesöketAtt för Olof och Lisbeth Palmes del bestyrksspontantvar
vidare Mårten Palme hade köpt biljetter till sigatt och fästmön redanav
då han talade med sin far saken och det fåtalendast fannsattom ettav
biljetter dåkvar Olof Palme korn fram till kassan, varvid kassören

såldeGöran tvåF icke avhämtadeännu biljetter, varitsom reserve-
rade för direktör vid Sandrewsbiografema, eftersom det i övrigt baraen

dåligafanns platser kvar och kassören enligt uppgift ansåg attegen
Palme borde sitta bra.paret

Beslutet bio bör frånskiljas beslutetatt just Brödernaatt se
påMozart Grand. Biobesöket sådant har enligt vad fram-som som

kommit från de inblandade diskuterats i fall under eftermiddagen,vart
liksom Lisbeth Palmes arbetsplats. ocksåDet finns uppgift attom
Olof Palme skall ha planen pånämnt biobesök då han underett
eftermiddagen intervjuades journalist, fotografäven när-av en en var
varande. Enligt Mårten Palme överenskoms vid telefonsamtalet mellan
honom och fadern tidigare kvällen inget bestämt föräldrarnaattom
skulle komma till Grand. Sammantaget får det klarlagt attanses
makarna Palme inte förrän tidigast timmarna före föreställningens start
beslöt de skulle bege sig till Grand för Brödemaatt Mozart.att se
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Övrigt

be-Grand fattadesbiobesöket äroch hur beslutet storNär avom
i förväg bestämtsighaSkulle detutredningen. rörtförtydelse ettom

då kunnatutomstående, hadeförkäntkunnatbesök hade det somvara
intemed detochutifrån kunskap. Idennaplanlägga attattentat varett

för ivarit känthakanuteslutas. Detmöjlighetendenplanerat kan som
Palmeutomstående makarnabegränsad kretsfall attvart varaven
tänkasalltså kunnaskulleOlof Palmepå ochbiofunderade attatt

uteslutainte kaninnebärkvällen. Detunderhemmetlämna att man
utifrån dennabostadOlof Palmesnågon övervakademöjligheten att

övervakning nedan.Se vidareförutsättning. om

till GrandFärdvägen

Omständigheter utrettssom

efter halvVästerlånggatan 31bostadlämnade sinMakama Palme strax
tunnelbanestation, dit deVästerlånggatan Gamlanio. gickDe stansmot

avgick20.42 ochtåg anländepå20.40.ungefär Deanlände ettsteg som
Rådmansgatan därtåget stationvidstannade20.47city 20.43.mot

till bio-och framSveavägengickDePalmemakarna steg uppav.
före kl 21.Grand, dit de komgrafen strax

Övrigt

från detfrån förlopp:dettavittnesobservationerflertalfinnsDet ett
från till T-promenadenfrån sindå kommakarna Palmetillfälle port,ut

fråntåget, stationfrånfrån tunnelbanespärren,banan, perrongen,
TågtidernaGrand.tillfrån de anländedetRådmansgatan och att

Lokaltrafik, SL.från Storstockholmskommer
påpåtagliga teckenvittnesmålen finns ingamångaBland de att

skuggadeövervakadeförföljda ellervaritskulle haPalmemakarna
alltså sketthar detmån skuggadede varitden utanunder I attresan.

under derasPalmemakarnadedetta settnoterats sompersonerav
vidare nedan.Grand. Sefrån tillhemmetförflyttning

biografen GrandvidMystiska personer

mystiskaiakttagelserredovisadeantalfinnsDet personer somett av
Utred-mordkvällen.underbiografen Granduppehållit sig kring eller

följande.klarlagtdelen har bl.a.ningen i den
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Vittnet Lars hördes första gången omgåendeE efter mordet.

Han väntade i bil utanför Grand sina föräldrar, befann påsigsom
biografen. Strax före kl 23 iakttog han uppehöll sig utanfören man som
biografen. Lars E fann låsteobehaglig och därför sina bil-mannen
dörrar. lyssnadeLars E bilradion och hörde nyhetssändningen kl 23.
Mannen fortfarande kvar. Filmen "Brödema Mozart slutade ochvar
folk påströmmade återNär det blivit lugnt borta.ut gatan. var mannen

påLars E gick in biografen för skaffa upplysning den filmnäratt om
hans föräldrar på slutade. frågadeHan kvinna i foajén. Hon brötvar en

pålätt finska.
åberopades måletLars E vittne i Christer dåP ochmotsom uppgav

bl.a. följande. Mannens ögonhåloroch hade skrämtögon Lars E och
givit honom olustkänslor. Blicken hade fastsig i minnet. Mannenetsat
hade burit midjelång blåaktig jacka och gul, stickad mössasvagten en

rnilitärtyp. Vid konfrontationsförhör i december 1988ettav uppgav
Lars E Christer P:s utseende, framför allt blicken, otroligt liktatt var
Grandmannens. Han inför tingsrätten han mycket säkerattuppgav var
på Christer denP han iakttagit utanför påbiografenatt var person
mordkvällen.

ansågHovrätten det Lars E berättat talade starkt för detatt att var
Christer P denne utanför Grand. vissEn tveksamhet kvarstodsettsom
dock. Eftersom utpekandet skett avsevärd tid efter händelsen kunde han
missta sig. kunde haHan iakttagit mycket lik Christeren man som var

påBl.a.P. grund vittnesmålLars E:s drog hovrätten dock slutsatsenav
förelågdet "en betydande sannolikhet för Christer befannP sigatt att

utanför biografen Grand makarna Palme lämnadenär denna.

Vittnet Birgitta gångenW hördes första tiden efter mordet.närmast

Hon hade tidigare föreställning på Grand och vid 2l-tidensett en var
på från biografen. dåväg Hon iakttog påstod ochut gatanen man, som
tittade in i foajén. Han hade otäck, sjuk blick fick Birgitta W atten som

med obehag.reagera
åberopadesBirgitta W måletvittne i Christer P ochmotsom uppgav

då bl.a. följande. sågHon någraunder sekunder. fästHon hademannen
sig vid blick, hon beskrev med ord brinnande ochmannens som som
sjukt stirrande. Han hade markerat ansikte med tydliga, markerade
kinder och Han bar mörk jacka och hade hårmörkt ellertunn mun.
mörk Birgitta W har gjort teckningarmössa. Dessa finnsmannen.
intagna i förundersökningsprotokollet. maj 1989I deltog hon i val-en
konfrontation. någotHon hon inte fotografi denatt settuppgav av
misstänkte före konfrontationen; däremot hade hon bild i tid-sett en
ningen där de centrala delarna den misstänktes ansikte maskerat.av var
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Christerfigurantema Pfann bland de tolvkonfrontationen honVid
såghonnågot hon Närkraftigare denlik än sett.mest manmen

och denmellan honomfann hon likheterChrister i rättssalenP man
hon sett.

minnesbildBirgitta ochifrågasatte tillförlitligheten i WzsHovrätten
utpekasig kunnakonfrontationen intehon vidkonstaterade ansettatt

lik den honnågon Christerendast Psäga sett.mestattutan manvar
utanför Grand vidbefunnit sigNågon Christersäker slutsats Pattom

vittnesmål.grundval hennesdärför inte dras2l-tiden kunde av
bevisning till stödsammanhanget ingentillade iHovrätten att annan

förebragts.så varit fallet hadeför skulle haatt

gången dagarnahördes förstaoch SVittnena Anneli K Margareta
efter mordet.

Gå Grand. Denfilmen och SeS hadeAnneli och MargaretaK sett
egentligennågot Mozart;före Brödemaefter kl 23,slutade strax
speltidfaktiska kanochfilmernasskulle den ha slutat startsenare, men

toaletten.Annelinågot Efter filmen gick Knedan.variera se
väntade iakttogmedan honS har honMargareta uppgett att en man

in till foajén. Mannenpå utanför dörrarnaomedelbartstod gatansom
Smörk blick vilken Margaretaintensiv ochin. hadetittade Han en

ångestfylld. det kundeslog hennespänd och Detupplevde att varasom
hon tillsammansefter flickor. Närtittadeen ful gubbe ensammasom

utanför.kvarbiografen stodAnneli lämnademed K mannen
utseende,nordeuropeisktS hadeEnligt Margareta ett var camannen

hår. ljusbrunblå bar glasögon,lång, mörkt Hanhade175 ögon,cm
mörkblåljusblå halvlång ochjackaöronlappar,med uppfälldamössa

byxor
i foajén efter sitthon kommärke tillAnneli ladeK när utmannen

liknade den SMargaretabeskrivningtoalettbesök. Hennes av mannen
detin i foajén;konstigt dörrenhade stirratgivit. Han mestgenom

tycktesblick och hanstirrandeiögonenfallande hans väntaattvar
någon.

dokumenteradeS har lämnatAnneli eller MargaretaVarken K
S har till-iakttagit vittnet Lars E. Margaretahuruvida deuppgifter om
Annelinågon väntade K.medan honfrågats hon tilltalades avom
tilltalathanFrågan föranledd ELarstorde uppgett attatt enavvara

S gjorde.finska, vilket Margaretabrutit lätti foajénkvinna som
tilltalatsfrågan inte hadehonSMargareta att avuppgav som svar

nagon.
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Margareta S och åberopadesAnneli K inte måletvittnen i motsom
Christer P. De har inte deltagit någoni konfrontation avseende Christer
P.

ÅVittnet4. Inga hördes första gången den 28 januari 1989, dvs. efter
det Christer P hade gripits.att

ÅInga bevistade bioföreställning makarna Palme. kön inIsamma som
till salongen, innan föreställningen börjat, lade hon märke till en man

hon inte tyckte passade in i miljön. Den film hon skullesom se var
föravsedd intellektuella människor och frågai inte intryckmannen gav

sådan. Mannen stod längst fram i kön. När dörrarna tillattav vara
Åsalongen öppnades lämnade han sin såvittplats och gick Inga kunde

utgången.motse
ÅInga beskrev lång,185 år,35-40 kantigamannen som ca cm

anletsdrag, dagars skäggstubb och typiskt Påsvensk utseende.tre
huvudet bar han stickad någonmedmössa Han hade plast-text.en en
kasse i handen. Han gjorde intryck, hannervöst väntadeett som om

någon.eller tittade efter
ÅVid valkonfrontation i februari 1989 visade intresseInga fören

antal figurantema säkert kunna identifiera någon demett utan attav av
den hon i biokön. En dem hon intresserade sig försettsom man av var

Christer rörelsemönster påminde det slängiga på vilketsättvars om
på Grand lämnat sin plats i kön.mannen

Inga lämnade uppgifteräven sin promenad eftersom om
föreställningen, då hon gick Sveavägen söderut och bl.a. stannade till
vid korsningen åberopadesTunnelgatan, inte vittne måleti motsom

P.Christer

Mårten Palme lämnade på mordnatten uppgifter hanom en man som
iakttagit utanför Grand efter föreställningen.

Mårten Palme målethördes i Christer och dåP bl.a. föl-mot uppgav
jande. Efter filmen stod han, flickvännen och föräldrarna och pratade
utanför bokhandel bredvid biografen. Mellan bokhandeln ochstraxen

lågbiografen möbelaffär. Där stod och tittade in i skylt-en en man
fönstret. MårtenNär Palme och flickvännen skildes från föräldrarna
och började passerade de Denne vände sig för-norrut motmannen.
äldrarna Mårtenmed fast blick. Palme passerade ungefär fem meters
avstånd och iakttog någonunder sekund.mannen

23 ÅInga förekommer i resningsmaterialet, eftersomäven hon efter det att
Christer Pzs bild publicerats hon kände igen denne, kapitelattuppgav se
Genomgång resningsmaterialet.av
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halvlång, blå nylon.jackaMårten Palme barEnligt avmannen en
troddeläppar. Hanansikte och smalafyrkantigthadeMannen att

försedd keps. Hanknäppe skärmenmörk medbar upp-enmannen
stâlbågade glasögon.vidare barfattade att mannen

Mårtenfann Palme1989den 14 decemberVid konfrontation atten
kunde uteslutasChrister intetvå figuranterna, varavarav en varav

någonpekamed säkerhetkunde intehan Handen utsett. somman
Mårtendomstolsförhandlingamafrån Grand. Vid uppgavmannen
myckethanhanChrister lik denPalme P attsettatt varmenmanvar

förelåg.identitetosäker om
någonvittnesmålet "drasansåg inte kundedetHovrätten att av

såg P.Mårten ChristerPalmedenslutsats att varsomman

filmvittnet Piauppgifter hardessaUtöver somsammasom var
märk-betedde sighon iakttogPalme,makarna uppgett att man somen

identifieratssäkertharefter filmen.ligt utanför Grand Denna person
Christeråberopades vittne P.sedermeravilkenRoger motsomsom

Ö.Även måsteuppgifter Rogerlämnadevittnet Lars E avsesom
iakttagelserhar vidareantal vittnenEtt rapporterat personer somom

dessamordkvällen. IngenGrand underkring biografenbefunnit sig av
självständig kontursådan dekonkretionhar dockiakttagelser att ger

Grandman.en

Övrigt

skullemed styrka föruppgifter talarVittnet Lars E:s att somen person
biografenuppehållit utanförsiggärningsmanväntandekunna envara

Szsfår gälla Margaretatidpunkten. Detsammavid den angivna anses
uppgifter intederasden skillnadeniakttagelser, medoch Anneli K:s att

oklart devidareingående E:s. Detlika Lars är settprövats omsom
inte direkttyderlämnade signalementenDeLars E.somsamma person

vadbeteendet väl med Larsbeskrivningenpå det; däremot stämmer av
Å:s ingen harisolerad;iakttagelseIngaE är rapporteratuppgett. annan

in tilli könhonnågot beskrivningen denliknande och settmanav
Mårtenmöjliga Grandmän".andrainte införeställningen stämmer

sig haden Lars Ebeskrivning intePalmes stämmer uppgerperson
sig hasåg vad hanMårten bar, enligtPalmeDen sagtsett. upp-man
iakttagelse.gällde för E:sstålbågade vilket inte Larsglasögon,fattat,

Mårtenvilketgulaktigsåg vidarehadeLars E mössa,Den enman
Beskrivningarnaiakttagit.hanbeträffande denPalme uteslöt person

Mårten Palmealltså ochLars Etalar settnärmast mot att samma
detgjort det. Däremotmöjligt dedet äräven synesomperson,
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signalement Margareta S och Anneli K lämnat ha överensstämmelser
Mårtenmed Palmes beskrivning den han Beträffandesett.av man

Birgitta Wzs iakttagelse, slutligen, gäller hon kan ha gämings-att sett
de uppgifter hon lämnat inte räcker för bedömaatt attmannen, men

huruvida det MårtenLars Palme ellervar samma person som
Margareta S såg.och Anneli K Birgitta W hörd i andraär även—
avsnitt utredningen och har därvid känt igen drag hos andraävenav
misstänkta Christer P.än

ÅzsMed undantag för Inga uppgifter kan iakttagelserna emellertid
också sammanfogas i Birgitta W gärningsmannenmönster.ett närser
denne nyligen upptäckt makarna Palme intresseraroch sig för vilken
film de påskall Lars E gärningsmannen denne i god tidnärosv. ser
återvänt för invänta sitt offer. Margareta S och Anneli Katt ser
gärningsmannen denne, i samband med det pånär besökarna denatt
föreställning dessa besökt lämnat biografen, efter makarnaspanar

MårtenPalme. Palme, slutligen, gärningsmannen dennenärser av-
vaktar frånbit sällskapet för sedan förföljandet näratt taen upp
makarna Palme beger hemåt.sig Det finns vidare antal mindreett

observationer i förundersökningsmaterialet kan inpregnanta som passa
sådanti Denna sammanfogademönster. slutledning iakt-antalett ettav

innehållertagelser dock osäkerheter och alltför fragmentariskärstora
för kunna beskrivas trolig. Däremot den i och för sigatt ärens som
möjlig.

frånPromenaden Grand

Omständigheter utrettssom

filmDen makarna sågPalme slutade mellan 23.05 och 23.10. De
dröjde sig kvar och lämnade salongen först den i detnär närmaste var

Efter ha samtalat stund med och dennes fästmötom. att utan-en sonen
för biografen begav hemåtde sig till fots den beskrivna färd-ovan

gåttDe ha långsamtrelativt åtminstonevägen. och till vidstannatsynes
skyltfönster, klädbutiken Sari Sveavägens sida efter kors-ett östra

ningen Adolf Fredriks kyrkogata. Mordplatsen belägen kvarterär tre
meter.söder biografen Grand påen sträcka drygt 300om

Filmens slut kan inte exakt. Den startade 21.15. Speltidenanges var
timmel och 49 minuter, den faktiska speltiden kan variera be-men

påroende hastigheten på olika projektorer skiljer åt.sig Redovis-att
ningen förloppet efter filmen pågrundas Lisbeth Palmes uppgifter.av
Det finns vidare antal i utredningen redovisade vittnesobservationer,ett

24Uppgiften frånhämtad GMP kapitelse 7, där sträckan till 330 meter.anges
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uppgifter Lisbeth Palme lämnat. Dedestöder personer somavsersom
söderutSveavägenbioföreställning ochvarit promeneratsamma

Palme.gått fall Deoch i vissadärvid bakom passerat paretsamt
korvkioskarbetade i denvidare Ljubisa N,inkluderar som varsom

Adolf FredriksKammakargatan ochmellanbelägen Sveavägen
bit efter klockan 23;PalmeLjubisa observeradekyrkogata. N paret en

korvkiosken. Nästasåg gå sidadem förbi söderuthan somsamma
hanNicolaobservation gjordes F möttesäkra paretuppgett attsomav

ungefär vidBonnierhuset, ellervid det s.k.Sveavägens andra sida
observationen föreockså rapporterade56. den sistaSveavägen Det är

mordplatsen.

Övrigt

någon Palme.följde efter makarnaVissa Vittnesuppgifter tyder att
sidangick denmedan de västraDe ännuparetpasseratpersoner som

någon nämndeförföljare. Denvisserligen inteSveavägen har settav
eftergick till femdockLjubisa N har paretmeteruppgett att tremanen
boddeäldre dam, Kerstin N,vidare nedan. EnPalme se som

frånhoni förundersökningen39, 6 harSveavägen attuppgetttrappor,
tidpunktenungefär vid den aktuellasitt lägenhetsfönster sett ett par

varvidAdolf Fredriks kyrkogata,vid korsningenSveavägenöver en
Kerstin har dockNkommit efter denär över gatan.passeratmanensam

frånPalme sinidentifiera makarnanaturliga skäl inte kunnatav
Nicolavåningar nämnde Flikaledesutsiktspunkt Den ovanupp.sex

han baraförundersökningen delshar i mötte ungtettuppgett att par
efter medPalme, dels haninnan han mötetSveavägen mötte attparet

två frånhörde skottsåg fram till det handem endast atten person
den komTunnelgatshållet. beskrivning Nicola FDen gett sommanav
hur dendet Nicola Fbakom Palme och uppgettparet personenom

till slutsatsenefter skotten, lederNicola vände sigbetedde sig Fnär om
såg sannolikhet vittnet Anders B.med allden hanatt var

alltså två och Kerstin Nindikationer Ljubisa NfinnsDet att--
till Svea-gått någon de komefter Palme innandet kan ha överparet

på kanNicola ingensida och indikation Föstravägens att somen ——
väl befannföljde efter dem deidentisk med gärningsmannen närvara

sidan.sig den
från Ljubisa Nförföljandeenskilda observationemaDe manom en

slåkunna fasttillräckliga för skallKerstin inteoch N är attattens man
Mårtenförening medförföljande Itroligt det fannsdet är att man.en

fragmen-observationemabildar dockPalmes iakttagelse vid Grand ett
någon efter. Tillföljdeklart möjligttariskt detgörmönster attsom
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detta kan fogas Nicola observationer, alltsåF:s innebär ingenattsom
vittnet Anders B skulle ha funnitsän bakom Palme.paretannan

Anders B har i sin uppfattattur att tre personer varav en var
gärningsmannen befann sig framför honom just innan mordet begicks. I

månden gärningsman följde efter från måsteGrand alltsådenne haen
någonstansPalme för sedan inväntavägen dempasserat paret att

längre fram.
Vittnet någonInge Mzs iakttagelse stod och väntade vid hörnetatt

Tunnelgatan Sveavägen kan inpassas i den bilden, dock bara under för-
utsättning den tidsangivelse han lämnade i domstolarna, dvs.att att
gärningsmannen stått flera minuter och oriktig.väntat, är

Sammantagna bildar alla dessa iakttagelser fragmentarisktäven ett
inte såkan låtermönster, det sig beskrivassägas tätt attsom vara som

sannolikt, det uppenbarligen fullt möjligt händelseförloppetär attmen
utspelat sig detta Att kansätt. klar bildmönstret kom-synas ge en

dock inte vagheten i flera ingåendede observationema;penserar av
flera iakttagelser kan typiskt inte fogas till änsett annatvaga samman

minst lika helhet. Svea hovrätt, prövade hypotesenen vag som om en
förföljande gärningsman och sedan inväntat Olof Palme,passeratsom
ansåg Mårteninte Palmes någonuppgifter eller utredningatt ut-annan
gjorde någonbevis för följt efter från Grand. ansågHovrätten där-att

Ljubisa Nzs iakttagelse visat någon gått efter vid korv-emot att att
kiosken, det beträffande frånsträckan denna till mordplatsenattmen
inte i utredningen fanns någraredovisat iakttagelser någon gåttattom
efter makarna Palme Kerstin N, i förundersökningen redovisadesom
iakttagelser från sitt åberopadeslägenhetsfönster, inte i rättegången och

alltsåhördes inte vittne.som

Var makarna Palme övervakade

Några påpekanden

Frågan Olof Palme varit övervakad tiden före mordet gäller delsom
fysisk övervakning, Frågandels avlyssning. avlyssning berörsom
vidare under avsnitt.nästa

såväl fråganFör fysisk övervakning huruvida avlyssningom som
gäller svårtdetägt och ofta omöjligtär visstatt avgöraattrum att ett

förhållande förelegat.inte Att övervakning inte kan exempelvisägt rum
svårligen bevisas iakttagelse rörande icke-förhållande.detta Igenom en

måstestället sådan slutsats dras någonmotsatsslut: över-en genom
vakning har inte kunnat alltsåiakttas, har övervakning inte Detägt rum.
avgörande för bärigheten sådani slutsats dels kvalitén i de iakt-ären
tagelser inte innefattat tecken övervakning, dels sannolikhetensom
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Ärlåtit densig iakttas.eventuell övervakning skulle haför att senareen
iakttagelsernakvaliténlåg mindre rollsannolikheten spelar det om

något övervak-går ändå huruvidainte bestämtdethög; sägaär att om
ning ägt rum.

Omständigheter utrettssom

underbiografen Grand finns dettillmakarna Palmes ankomstFöre
Olofklart tyderredovisade observationermordkvällen inga attsom

Palmeföremål övervakning. Makarnavarit för fysiskskulle haPalme
fram till det defrån lämnade bostadendet deunder tidenhar attatt

många underhörtsobserveratsanlände till Grand ut-sompersonerav
föruppmärksamhet; detilldragit signaturliga skälredningen. De har av

Olofhändelsedet särskildflesta människor är att en person somseen
tittathar dedem hörtslevande livet. FleraPalme i uppgett attav som

några.inteefter livvakter, settmen

Övrigt

fråniakttagelserna denredovisadekvalitén de ärDen sammantagna av
utgångspunkten ganska god.angivnaovan

skulle haeventuell övervakningförBeträffande sannolikheten att en
förloppet. Undermåste för olika delarbedömningen skiftaupptäckts av

be-makarna Palmefram till deti Gamla kvarterpromenaden attstans
eventuellförpå bör sannolikhetentunnelbaneperrongenfann sig att en

Pårelativt god. tunnelbaneperrongenupptäckasförföljare skulle vara
svårare förföljare, detsammaupptäckamåste det avsevärt att envara

mycket folkdetbl.a. med tankeunder självagäller att varresan,
Även och gicktåget. makarna Palmepå under detmed stegatt uppav

funnitsGrand torde det hautgången till biografenoch sedanmot
smälta in iförföljareför eventuellrelativt goda möjligheter atten

någon observationinte finnsvidare detmiljön. börDet noteras att av
tidunder längremakarna Palme av resan.en

genomgång materialetansåg sig efterRRV-expertema somaven
kunnareservationer, dockantal angivnahuvudaltemativ, med ettmen

tunnelbane-bostaden ochefterföljande skett mellaningetgodta att
iakttagelserRådmansgatan/biografen Grand. Mängdenstationen av

någonfaktum ingeni förening med detmakarna Palme att sett som
vår de varitmening i huvudsakefter talar enligttyckts följa attmot

för imöjlighetföreligger klardet samtidigtskuggade. Att atten
följa efterkunnatför uppgiften tränadsynnerhet utan attpersonen

också tydligt.emellertidutredningsmaterialetidetta har uppdagats är
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Frågan övervakning analyserades Säkerhetspolisen iom av en
vårenundersökning På1986. grunder i fall framstårvartsom numera

något oklara kom Säkerhetspolisen fram till analysen talade förattsom
Olof Palme hade varit övervakad eftermiddagen den 27 februariatt

från det han lämnade bostaden kvällen den 28 februari framsamt att
till det han mördades kl 23.21, kapitel Kartläggning Olofatt se av
Palmes personliga förhållanden.

Var makarna Palme avlyssnade

Omständigheter utrettssom

Säkerhetspolisen genomförde dagarna efter ingåendemordet relativten
sökning efter avlyssningsutrustning på såväl Olof och Lisbeth Palmes
arbetsplatser i Undersökningsåtgärdemaderas hem. redovisadeärsom
i kapitel Kartläggning Olof Palmes personliga förhållanden.av

teckenInga avlyssning uppdagades. Fullständig säkerhet kring
förhållanden detta slag nåskan inte rivning väggar,utanav av
uppbrytning åtgärdergolv det slaget vidtogs inte.etc.av av

Säkerhetspolisen utförde likaledes kontroll teleledningamaen av
och den telestation till vilken Olof Palmes telefon ansluten. Ingavar
tecken avlyssning uppdagades. i förDet och sig inte uteslutetär att
avlyssning hade tidigare utrustningen hade avlägsnatsägt attrum men
efter mordet. sådana åtgärderInte heller uppdagades emellertidav
några spår damrnspår teleskåp.typ i

Övrigt

ansåg,RRV-expertema huvudaltemativ, det mycket osannolikt attsom
buggning bostaden förekommit och osannolikt telefonavlyssningattav
skett. Vi motsvarande bedömning. Beträffandegör avlyssning underen
mordkvällen gäller det troligt Olof Palmes privatbostad inteäratt att

sig buggad Såväleller telefonavlyssnad. bostaden tele-var vare som
foner med ledningar och anslutande kopplingscentraler alltsåhar
undersökts spårkunnat finna avlyssningsutrustning.utan att man av

kan inteDet helt uteslutas någonavlyssning i form likväl ägtatt rum
under mordkvällen, det saknas i utredningen såtecken skulleattmen
ha varit fallet. Sannolikheten sådanför avlyssning ägtatt en rum, av-
slutats efter mordet före undersökningen efterlämnatdettautan attmen
några spår, får bedömas någonmindre sannolikheten förän attsom
följt efter makarna Palme till biografen Grand detta upptäckts.utan att
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för mordet, polisens larrnanropTidpunkter2.2.5

till brottsplatsenoch polisens ankomst

påpekandenVissa

larmanrop,för mordet, polisensdiskussionen tidpunkternaI an-om
osäkerhetbeakta dentill brottsplatsen börkomst att sommanm.m.

mycket korta tids-kring mordet gällerföreligger tidsangivelsemaom
frammana rekonstruerattidsuppgifter kanrymder. Sekundnära ett

långsammare det verkliga skeen-förlöpa vadskeende änut attsom ser
då överskådligare frestas bryta nedochdet gjort. Allt attmansynes

hålladå idet viktigti kortare tidssekvenser. Menanalysen allt är att
på minuter,fem till tioförlopp studerasminnet det över attatt som var

kaotiskt och deVittnesuppgifter dömaskeendet attatt som varvarav
den uttryck-överblick vi har;det inte alls hade denmed som nuom

till platsen vissteambulansmän komningspersonal poliser och som
inteinblandad ambulanseninte statsministernt.ex. att var ensvar

råkade förbi.larmad, barautan passera
Ur ellervia Frökentidsangivelse dokumenteratsexaktEn som

fått visshet.exakt Menintryck justliknande kan att mange av
tidsangivelser kanexaktatickar hela tiden ochsekunderna även vara

uppgift polis anlänt tillungefärliga i sak. Vad betyder attt.ex. omen
dåögonblickdetangivet klockslag Avsesvisst sekundenplatsen ett
dådå på platsen Ellerstannadesig Eller denpolisbilen uppenbarade

skilja flera tiotalsbörjat agera kanpolisman stigit bilen och Deturen
tidsangivelsen knyts kanskeTill densekunder mellan dessa moment.

omkringförlopp bör ha tagitföljandesedan uppskattning att ettaven
når sådå sekund-minut. Osäkerheten i det resultat är stor attmanen

Ändå fångasdet lättsig det meningslösa.beräkningen ärnärmar att av
självinte gjort demsådana kalkyleringsförsök, för den utansomsom

precisa och robustatenderar sigdel slutresultatetbara att tetar merav
de i verkligheten är.än

Fleraskulle kunnavidare längre tidVissa saker än tro.tar avman
telefon innefattaråtergivna larmsamtalendokumenteradede nedan över

många samtalstideninnehållsmässigt repliker. deninte Men uppmätta
från LAC nedan.samtalen till ochlikväl kring halv minut seligger en

exakta tidsupp-skepsis inför användandetsagda leder tillDet av
så fragmentariskt kronologiskt dokumen-förloppgifter ärett somom

viktigtOlof Palme. Detförsta minuterna efter mordetde ärterat som
felmarginal, denfinnsför sig det alltidläsaren har klart attattatt en

halvminuteroch analyser därberäkning läggs till beräkningökar när att
såsynnerhet imåste salt, ibetydelse medavgörande etttas en nypages

studeras.händelseförlopp det härkomprimerat som som
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måsteTidsuppgiftema i ocksåmaterialet betraktas med viss skepsis
från försynpunkt. Intresset tidsangivelserna kring mordeten annan

någotväcktes relativt Polisen aldrig gjort försökhar samlatsent. att
fastställa alla relevanta tidpunkter. Förhören i förundersökningen har
inte inriktats tider. betyder uppgifter finns iDet de denatt som

motfrågorsällan har kontrollerats och liknande. Dettavägen genom
förhållande, påutredarna i allmänhet inte varit inriktade tidpunkteratt

sådanteller kan kronologisk betydelse, innebär tids-attsom vara av
uppgifter förhörtidiga inte lika signalements-väger t.ex.tungtur som

bådeuppgifter och vilket typiskt tillmätts viktstörreannat sett av
förhörsledare och förhörda.

Vissa tidsangivelser och kronologiska data

finns ingen exakt, säker tidsangivelse förDet mordet. Detsamma gäller
för larmanropet polisens radio polisens ankomst tillochöver
mordplatsen. månTidpunktema kan dock i viss uppskattas med ledning

vad känt det händelseförlopp följde direkt efterärsomav om som
Utgångspunktenmordet. vissa i och för sig säkra tidsangivelser.är

Tidpunkterna avrundade till jämna tiotal sekunder,är annatom
framgår.

påbörjas23.22.20 registreringen larmsamtal till larmcentralenettav
000 På90 LAC. Samtalet spelas in automatiskt LAC. bandet finnsav

inlagda.fråntidsangivelser "Fröken Ur ringerDen ögon-som
vittnet Leif för växeltelefonisten omtalar det mordärattsom

fårSveavägen och han kopplas till Leifpolisen. L,attsvaret som
frånringer sin biltelefon, påi knappt och halv minutväntar en en svar,

Ävendärefter avbryter framgårhan 23.23.40 sitt larmförsök. detta av
på.bandinspelningen; linjen bryts brus, Leif läggerLnärettav

23.23.40 ringer växeltelefonisten vid Järfälla Taxi till LAC. Samtalet
spelas in med automatik Leif VäxeltelefonistenL:s samtal.samma som

dessförinnan frånhar mottagit chauffören Anders i likhetD,ett anrop
påmed Leif ögonvittneL mordplatsen. Anders bad växeln larmaD

polisen. Med anledning därav ringde växeltelefonisten till Stockholms-
polisen direkt ej via LAC. Radiooperatören Ulf vid sambands-H
centralen SBC Ulf växeltelefonistenlarmet. H bad kon-tog emot att

påtakta Anders förD be denne kvar platsen tills polisatt stanna

25 angående frånDenna och de följande hänvisningama tidsuppgifter LAC-
bandet grundar sig kommissionens avlyssning den kopia finns hosav som
PU.
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anlände. Hon gjorde detta och ringde sedan det bandet kl 23.23.40
noterade samtalet till LAC för förvissa sig ambulansatt attom var

pågick till 23.24.20.larmad. Samtalet

Även23.24.40 ringer LAC, till SBC.Kennet är operatörsom
Påautomatiskt LAC. SBC radio-detta samtal bandatär svararav

frågar på SBC känner till larmJan H. Kennet Eoperatören ettom man
påskottlossning Sveavägen. SBC inteJan H attom uppger man

sådant pågårkänner till larm. Samtalet till 23.25.10.ett

från23.26.00 ringer radiooperatören SBC till LAC. SamtaletJan H
bandas de tidigare samtalen. Jan H meddelarsätt attsamma som

pågårSBC känner till larmet. Samtalet till 23.26.20.

23.28.00 ambulanspersonal till LAC enligt LAC:s bandin-rapporterar
påspelning ambulansen med Olof Palme lämnar mordplatsen och äratt

Sabbatsbergs sjukhus.väg mot

23.31.40 ambulanspersonal till LAC enligt LAC:s bandin-rapporterar
spelning ambulansen anlänt till sjukhuset.att

kan följande händelser eller kring mordplatsen relateras iDärutöver
ordningsföljd:kronologisk

sin taxiväxel. i polisförhörAnders D larmar Vittnet Anders D har
följande. sin taxi vid ljusHan stod och väntade med iröttuppgett

påkorsningen Sveavägen Tunnelgatan. stod i mittñlenHan västra
handmikrofonensidan in dvs. söderut. greppadeHanväg mot stan,

till sin taxiradio sedan han registrerat det första skottet. Just
omgåendedessförinnan hade ljuset slagit till fickHangrönt.om svar

sitt ringa polisen. samtaletoch bad växeln Han uppskattade attanrop
med taxiväxeln trettio sekunder.högsttog

Leif L ringer 90 000 För larma polis. Vittnet Leif har iLatt
for inpolisförhör följande. Han med sin bil Sveavägenuppgett mot

först till varviddvs. söderut. Han hörde knall och sedan hanstan, en en
framförvarande taxi gjordeblev vad skedde. En U-svängsom envarse

och stannade invid brottsplatsen. Leif gjorde detsamma och stannadeL
slåframför taxin. Under började han 90000 sin bil-manövem

telefon. avbröt dock försöket eftersom han trodde hanHan att var
slå på08 före larmnumret och han slog därförtvungen att numret nytt.

in,fick LAC och kopplades till polisen. Samtalet speladesHan svar
ovan. Sedan han tid fick han klart för sig taxi-väntat attse en en

dåchaufför platsen larmat polis. Han avbröt sitt larmförsök. Vänte-
framgått Påuppgick till minut.tiden knappt och halvsom en en

polisens uppmaning företog Leif rekonstruktion händelse-L en egen av
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fråndå gåttfram det bör ha 43-45 sekunderförloppet. Han kom till att
koppladesförsta skottet till det fick 90 000 ochdet hanatt svar

alltsåvidare till polisen där han aldrig fick svar.
före Leif larmförsökAnders larmanrop i tiden LzsAtt Dzs ärsatts

uppgifter lämnat. Slutsatsenslutsats de de bägge sammantageten av
säker.kan inte betraktas som

påtaxichaufför taxichaufför vidEn larmar polis Kungsgatan. En
larmanrop, befann sigJärfälla Taxi, hört sin kollega Anders Dzssom

sågnågra Sveavägen. polis-hundra HanKungsgatan östermeter om en
på gjorde poliserna, kommissarien Gösta Söderströmbil platsen och

Polis-chaufför uppmärksamma händelsen.och dennes Ingvar W,
direkt mordplatsen.bilen körde mot

Polis-Kommissarie Gösta Söderström kommer till mordplatsen.
Gösta och anlände till mordplatsenbilen med Söderström Ingvar W

färden larm-första polispatrull. de under hörtDe att ettsom uppgav
från påSBC radion.anrop

på påpolispiketKungsgatan iakttar vägEn ambulansman en
från sedermera skullemordplatsen. ambulans Sollentuna,Enmot som

"So11entuna—ambu1ansen,komma vinkas in vid brottsplatsenatt
tillfället utryckningsuppdrag. Enfärdades förKungsgatan västerut, utan

befann sigföljande. ambulansenambulansmännen har Näruppgettav
från polispiket50-100 korsningen Sveavägen iakttog hanmeter en

förbi i högutryckning. körde Sveavägen Kungsgatanunder Den norrut
fram till Sveavägen slog ljuset tillfart. ambulansen komNär röttom

ambulan-stannade för invänta ljus. Därefter svängdeoch den gröntatt
till Sveavägen och körde i lugn takthöger norrut.sen

inträffat ungefär samtidigt.Händelsema under 4 och 5 kan ha

till Polispiketenförsta polispiketen mordplatsen.Den kommer
Ö Söderrnalmspiketen anlände andra3230 under befäl Kjell somav

frånpåhade larmanrop SBCpolispatrull till mordplatsen. Den svarat
från alltsåbör den polisbiloch korn Brunkebergstorg. Det somvara

omnämnda ambulanspersonalen iakttagit.den nyss

7.26 in vid"S0llentuna-ambulansen vinkas mordplatsen. Den
från mordplatsen ochambulans, kommit passeradeKungsgatansom
framgått personal kändevinkades in. inte larmad och dessDen var som

inte till händelsen.

26 går vilken och den i nästföljande händel-inte dennaDet avgöra textenatt av
inträffat först. har därförDe nummer.som sammasen
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7.27 Den polispiketenandra tillkommer mordplatsen. Polispiketen
1230 under befäl Christer NorrmalmspiketenP anlände tredjeav som

ocksåpolispatrull. hade frånDen larmanrop SBC och kornsvarat
från Norra där befann påBantorget den sig bensinmack och tankadeen

larmet gicknär ut.

"Sabbatsbergs-ambulansen tillkommer mordplatsen. Den
frånlarmade ambulansen, kom Sabbatsbergs sjukhus, anlände tillsom

mordplatsen.

frånAmbulanserna far mordplatsen. Sollentuna-ambulansen
med Olof Palme körde Sabbatsbergs sjukhus. Sabbatsbergs-mot
ambulansen körde efter. Ambulanspersonalen rapporterade 23.28.00

ovan.23till LAC se

Övrigt

Vissa skeenden kan uppskattas tidsmässigt med ledning vadav som
påVittnesuppgifter eller känt dem:sätt ärannatgenom om

Den ambulansman gjorde iakttagelsen polispiketen undersom av
färden Kungsgatan Sveavägen, uppskattade detvästerut, mot attupp

frånhalv till sågminut det han polispiketen till dettog att atten en
ambulansen blev invinkad vid mordplatsen.

Ambulansmannen och hans kollega har följande deuppgett om
åtgärder påde företog mordplatsen. De hade inget utryckningsuppdrag
vid tillfället patrullerade i uppdrag. När de vinkadesväntanutan
in vid Tunnelgatan gick ambulansmannen för bilda sigattur en
uppfattning vad lågskett. kraftigt blödandeEnom som man

Ambulansmannen talade med folk platsen. Samtidigttrottoaren. tog
bår,hans kollega fram och De in svalgtub och försöktesattesyrgas sug.

få in Den skadade ingen dem visste offretattsyrgas. av var-
statsminister Olof dåPalme blödde De öppnade rock ochännu mera.-
kavaj klippte skjortan för inspektera skadan. fannDesamt att ettupp

hållitet omedelbart till höger bröstkorgens mitt. lyfteDe sedanom upp
bären,den skadade rullade fram denna till ambulansen för lastaatt

in den. I det ögonblicket frånanlände den larmade ambulansen
Sabbatsberg och dess personal biträdde i försökte fåarbetet. De Lisbeth

åkaPalme i den andra ambulansen, vilket hon dock inte ville.att

27 föregåendeSe not.
28 innefattarTexten korrigering lydelsen i det avlämnade betänkandet, dären av
det sades "Sabbatsbergs-ambulansen rapoiterade till LAC. motsvarandeEnatt
korrigering har gjorts andra ställen där denna rapportering omnämns.
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påAmbulansmannen uppskattade den tid Sollentuna-ambulansen var
tvåplatsen till mellan och fyra minuter.

tvåsåledesUppgifterna innebär det skulle ha tagit minst och högstatt
fyra minuter för Sollentuna-ambulansen och dess personal att

0 gå bilen bilda sig uppfattning händelsen och skador-samtur en om
artnas

in ochsätta sug syrgas
skjortanrock och kavaj klippaöppna samt upp

besiktiga skadan
bårenfast Oloflyfta och Palmes kroppspännaupp

bårenfram till och lyfta inrulla ambulansen
diskutera Sabbatsbergs-ambulansens personal och Lisbethmed
Palme

0 dåbilen och börja köra Sabbatsberg den tidpunktmotstarta rappor-
på registrerades hos LAC, ovanvägten att transporten var se

framgåttförhållanden vittnes-Med tanke de enligt vadsom som av
mål rått haft möjlighetha platsen och personalen inteatt attsynes

måst utgå frånåtgärder rimligtförbereda sig för de vidtas detär attsom
tidsuppskattning dvs. det möjligtambulansmannens stämmer, ärattatt

på tvåhela händelseförloppet kan ha minuter, detpasserat attatt men
i fallkan ha tagit fyra minuter. förefaller troligt det tagitDet att vart tre

minuter.

uppmärk-Den taxichaufför, gjorde poliserna Kungsgatansom
Anders har följande i förunder-händelsen, A, uppgettsamma

påsökningen. stod och väntade vid KingHan Kungsgatan restaurang
till växelnCreole, han hörde kollegan Anders D:snär omanrop

Efter taxiväxeln bekräftatskottlossningen Sveavägen. det att att
polisen Anders uppskattade det skedde tilllarmad, vilket A att envar

halv minut efter Anders fick hanoch D:sen en anrop, syn en
sin bil, stoppadepolisbil andra sidan HanKungsgatan. steg ur

uppskattade dettapolisbilen och berättade vad hänt. Han att togsom ca
minut. Polisbilen sedan full fart20 sekunder, högst halv satte moten

gåttmordplatsen. -Innebörden detta det skulle ha l minut ochär attav
från20 sekunder till 2 minuter Anders till taxiväxeln ochD:s anrop

polisbilens avfärd mordplatsen. jämförelse med vad gällerImot som p
jämföras visstoch 2 där tidsuppskattningama kan medl ettovan,
i sig, Andersfaktiskt skeende, tidsutdräkt kan bedömas Azsär upp-vars

29 någon rekonstruktion händelserna brottsplatsen efterDet har inte gjorts av
åtgärder.såledesmordet och inte heller ambulanspersonalensav
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långskattning i högre grad subjektiv bedömning hur tid hanen av
gåttupplevt det mellan de angivna händelserna. Emellertid kan denatt

jämföras åtgärdermed vad växeltelefonisten har gjort, delvis finnssom
dokumenterade.

klarlagt växeltelefonistenDet vid Järfälla Taxi ringde till LACär att
23.23.40. Dessförinnan hade följande skett.

Anders observerarD mordet
fårAnders taxiväxelnD ochanropar svar

Anders och växeltelefonistenD kommunicerar händelsenom
Växeltelefonisten fram telefonnummer ringeroch SBCtar upp
Växeltelefonisten händelsen till SBC/Ulf Hrapporterar
Växeltelefonisten Anders och honom Ulf in-D H:sanropar ger
struktioner
Växeltelefonisten ringer7. 23.23.40 till LAC enligt ovan

såledesTaxichauffören Anders uppskattningA:s innebar det skulleatt
gåttha till och halv minut mellan Anders Dzs larm till taxi-en en en

växeln och växelns bekräftelse till Anders kanD. Det med hänsyn till
alltsåvad försiggick under den tidsrymden 3-6 förefallap.som

rimligt, bl.a. med hänsyn till larmsamtalet. Med tanke den tid de en-
anspråkligt LAC-samtalen i växeltelefonistensuppmätta togovan -

påföljande pågicksamtal till LAC 40 sekunder det troligtt.ex. synes-
åtminstone bortåt fråndet minut hondet avslutat samtaletatt tog atten

påmed Anders D till det hon avslutat samtalet med operatörenatt
sambandscentralen.

Om till detta lägger Gösta Söderströms uppgift han hördeattman
larmet efter det han sig mordplatsen ochstrax att gett mot antar attav
den riktig, betyder det larmet gick i runda sekundtal ochär att ut en en

tvåhalv till minuter efter det Anders larmade sin växel.D Det talaratt
också frånför dröjde pådet det sambands-operatörenatt ett tag att
centralen avslutat larmsamtalet med växeltelefonisten vid Järfälla Taxi
till det larmanropet gick ut.att

påVittnet Leif larmade polisen via 90 000 sin biltelefon direktL
efter mordet, samtidigt han gjorde sin bilmed ochmanöversom en
parkerade. på påbörjatDetta samtal inregistrerat LAC:s bandär som
sekunderna före 23.22.20. Leif L avslutade samtalet ha kommitutan att

nåddefram till sambandscentralen. Det larm sambandscentralensom
alltså ocksåkom i stället via den taxichaufför, Anders D, vittnesom var

till händelsen. Taxichauffören torde ha i skede Leifagerat samma som
någotL kanske tidigare denne; han han radio-än att toguppgav-

kontakt med växeln direkt efter skotten.
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taxiväxeln, där tele-alltså till denTaxichaufförens larm gick egna
OOO/LAC.sambandscentralen inte via 90tillfonisten sedan ringde

dit tidigarekommit framinte rimligen ha närVäxeltelefonisten kan än
slå 000hade 90denne endastfick hos LAC. MedanLeif förstL attsvar
samtidigttvå gånger hanlåt slå ochfickhan attnumretattvara-

nådde fram tilldet larmsin bil passerademanövrerade sam-som-
medtaxiväxeln. Kontaktentaxiradion tillförst viabandscentralen sam-

23.22.20, troligentidigastdärför ha etableratsbandscentralen bör
ochväxeltelefonistensamtalet mellantroligtDet är att sam-senare.

därefterpågick ochhalv minutbandscentralen operatörenän attmer en
då varithapåbörja polisradion. Klockan börlarmanropetkunnat

omkring 23.23.

i tiden fastställbaratidsangivelser ochVissa oanvändbara
händelser

placeraintresseenskilda händelser,finns antalDet attett vore avsom
tillräckligmedlikväl inte kan bestämmastidsmässigt,in sommen

relaterade tillframför allt händelsergällernoggrannhet i tiden. Det
radiotrafiken mellanförekommandevid SBC och denverksamheten

bankomat i mord-uttagstider för s.k.gäller detpoliser. Dessutom en
platsens närhet.

vid dennai SBCVerksamhetenidsangivelser datorer.SBCssT i var
tillgång tillradiooperatör hadedatoriserad. Varjetill deltidpunkt stor

ärenden kunde följas. Enaktuelladataskärmar, där alla operatör som
åtgärdennågot in i datorn,slag skrevingripandebeordrade ett var-av

registrerades. När"ingripandemeddelande", s.k. IM,vid operatö-ettett
automatiskt tidåsattes meddelandetregistreringenbekräftade en avren

vidfrån växeltelefonistenlarmetdatorn. Den operatör tog emotsom
be-sådan oklart hanregistrering. DetJärfälla taxi gjorde är omen

Järfälla taxitalat medefter det hankräftade redan omedelbartden att
1armanrop.3° Ingripande-fått sitteller först efter det han egetatt svar

åsattes tiden 23.23.i alla händelsermeddelandet
från mordkvällen,IM-tidertidsangivelse, liksom andra ärDenna
tillförlitlig. Skäletbetraktadheller tidsangivelse äremellertid inte som

denvilket betyderutvisar sekunder,datorklockan intedels attatt
det intefrån till 23.23.59, dels23.23.00verkliga tiden kan ha varit att

kontrollerades inteKlockannågra gickfinns garantier för den rätt.att

30 Palmekommis-tidigareföreträdare för densamtal medOperatören har i
förstabekräftelsen i dethan gjordesionens sekretariat uppgivit momentet,att

sambandscentralenkapitel ördrbjning iF m.m.se
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efter händelsen. Kommissionen har vid sina besök kunnat konstatera att
gåttdatorklockan bortåt systemetminut fel för tidsangiveler ochen

ingripandemeddelanden har vid dessa besök enligt uppgift varit
detsamma under mordkvällen. Tillsammans med den inexakthetsom

följer sekunder inte visas innebär det tiden 23.23 kanatt attsom av
frånallt 23.22.00 till 23.24.59, dvs. minuter,ett treavse spann om

klockan kan minut fel hållet.vardera såEftersomantar attman en
ungefärliga tidsangivelser ointressanta i det här måsteär sammanhanget

alltså frånbortse IM-tidema det gäller fastställa absolutanär attman
tidpunkter. Av dessa skäl har vi inte de tidsangivelseransett att som
registrerats via SBC:s dator användbara underlag för våraär som

del.bedömningar i denna

Radiotrafiken. Uppgifter förekommande svåraradiotrafik är attom
belägga i allmänhet och i synnerhet omöjliga anknyta till exakt tid.att
Radiotrañken spelades inte in, den ägde mellanoavsett om rum en-
skilda enheter eller med SBC inblandad. heltAtt eller delvis fastställa
innehållet i och tidpunkter för den radiotrafik förekom undersom
mordkvällen och därmed i svårtprincip likaär i efter-natten attsom
hand fastställa vad och det mellan de polisernärsagts sagtssom som
fanns och kring brottsplatsen. Vi har därför inte försökt attoss
rekonstruera kommunikation det slaget.av

En händelse därför inte kan bestämmas tidsmässigt Göstaär närsom
Söderström frånanropade SBC brottsplatsen och offretuppgav vem

Flera har omvittnat de hört detta. någon gångDet torde ha skettattvar.
kring 23.30.

Bankomatuttag. En i brottsplatsens närhet gjorde bankomat-ettperson
i anslutning till mordet.nära Det sig Helena fäst-uttag rör om vars

Inge M ögonvittne till händelsen. Inge M denman var var person som
frånhan andra sidan Sveavägen iakttog gärningsmannenatt näruppgav

denne väntade vid Dekorimas hörn. Själv alltsåväntade påInge M
Helena i i bankomaten Tunnel-tog utsom samma veva pengar

frånandra sida, Inge Mzs position. Bankomatuttagetgatans sett är av
bankens dator regisrerat till 23.18.l5 23.l8.56. polisensAv utredning-
framgår klockan hade larmsystem skulle den gickatt ett som varna om

två minuter fel. tillåtnaän Redan denna felmarginal tids-görmer
angivelsema mindre intressanta. Varningssystemet dessutomvar ur-
kopplat den aktuella helgen. Till visso ställdes klockan iytterrnera
själva datorsystemet dvs. den klocka vilken eventuell felvis-mot en-

3 Det kan tilläggas det i polisspårsdiskussionen ifrågasätts dessa tideratt om
kan ha åberopasvarit manipulerade; de inte kan diskussionenden undvikas i
det här sammanhanget.
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till Frökenanknytningmanuellt ochning skulle stämmas utanav -
alltså underlag iotjänligTidsangivelsenmotsvarande.Ur eller är som

sammanhang.detta

anmärkningarSammanfattande

larmförsök, i föreningLeifInspelningen L:smordet.Tidpunkten för av
från det första40 sekunderdrygtuppgifter detmed hans att togegna
för mordetLAC:s växel, talarfram tilltill det han komskottet attatt

övrigaförenligt medantagandet23.2l.30.begicks cirka Det är
växeltelefonistens samtal medförTidpunktenuppgifter skeendet.om

åtgärder fallhon iförening med de23.23.40, bedömd iLAC, dvs. vart
lång förlöpttid kan hatill hurhänsynstagandevidtagit dvs. utan som

således börför detutförde talarhandlingsmoment honmellan de att-
det klhon ringdegått från larm till detAnders Dzsha minuter attett par

till LAC.registrerade samtalet23.23.40

fårdentidsangivelse,finns ingenankomst till platsenpolisensFör
måsteuppskattningsådan ellerberäkninguppskattas. Enberäknas eller

vilken polisensnågon tidsangivelse, tillutgångspunkt säkersin ita
avfärdambulansernassådan tidsangivelseankomst kan relateras. En är

dånågot ambulansper-före 23.28.00,från skeddebrottsplatsen. Den
får medåka sjukhuset.börjat Detrapporteradesonalen motatt man

säkertpå betraktasåtgärder vidtogs platsendetanke somm.m.som
två minuter.då minstvarit platsden första ambulansenatt

därefteranlände först,bilGösta SöderströmsklarlagtDet är att
efter dessakommitSollentuna-ambulansenSödermalmspiketen och att

mellanrum.med vissatvå. ostridigt fordonen anläntvidareDet är att
inga exaktapolisbilarna finns detlångt mellanmellanrum detHur var

ambulansmannensinte fastasaknas skälbelägg för, det att tamen
minut bakomlåg halv tillknapptuppgift ambulansenatt enenom

någorlunda uppgiftalltså säkerfinnsEftersom detpiketbussen. omen
denförhållande till piketbusseni närmastambulansen anläntnär tar

hapå kan beräknaspiketbussenframställningen sikteföljande när
från larmsynpunktmordplatsen. Piketbussenkommit till ävenär mer

bil anländefrån Söderströmsskillnad Göstaeftersom den tillintressant,
polisradion.följd överanropeten avsom

tvååtminstone minuterpå mordplatsen närOm ambulansen varit
påvarit platsmåste polispiketen ha23.28 for till sjukhuset,den senast

frånUtgår i stället23.25.30.dvs.halv minut dessförinnan, attmanen
den anländeminuter ochmordplatsen fyraambulansen varit att en

möjligadetandra ändendvs. denminut efter polispiketen, av
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tidsintervallet, skulle det innebära polispiketen anlänt redan 23.23att
mordplatsen.till
Som redovisats förefaller det troligt ambulansen varitattovan oss

på plats minst minuter. ocksåDet betyder det troligt polis-ärtre att att
piketen påvarit plats 23.24.30.senast

Tidpunkten för larmanropet. Det ostridigt patrullen i Söder-är att
malmspiketen SBC:s larmanrop dåoch den befunnit sigsvarat att
vid Brunkebergstorg omgåendeden kört till mordplatsen. Detsamt att
kan bortåtha tagit 30 frånsekunder det larmanropet gick till detatt ut

mordplatsen.piketbussen på Tiden för såledeslarmanropet kanatt var
beräknas till tidigast 23.22.30 och 23.25.00. Bedömersenast man, som
vi gjort, det troligt polispiketen plats 23.24.30,att senastsom var
innebär det gåttsagda larmanropet 23.24.att ut senast

någotEtt komma längre i preciseringsätt inär vägaatt omstän-att
digheterna kring taxichauffören Anders uppgifter. påkallarA:s Han
Gösta Söderströms uppmärksamhet efter det växeltelefonisten överatt
taxiradion bekräftat kollegan Anders D:s larm. Växeltelefonisten
lämnade denna bekräftelse innan hon ringde till LAC ambulans.om

framgåttDet samtalet finns påbörjadesregistrerat, det 23.23.40.som
Om vidare utgår från hon ringde detta samtal direkt efter detatt attman
hon bekräftat Anders D:s larm, bör Anders kontaktA:s med Gösta
Söderström och Ingvar W ha ungefär samtidigtägt växel-rum som
telefonisten får kontakt med LAC, dvs. 23.23.40. börDet ha tagit
Söderström högst 30 sekunder komma till frånmordplatsen denatt

påplats Kungsgatan där han talat med Anders A.
Denna beräkning oberoende vadär den tidantarav man om

ambulanspersonalen tillbringade brottsplatsen. Den kan därför an-
vändas kontroll de slutsatser utifråndragits dessasom en av som

såledesantaganden. Den bygger dels den säkra uppgiften närom
Växeltelefonisten vid Järfälla taxi ringde till LAC påambulans, delsom

hon dessförinnan bekräftat polislarmet taxiradion, pådelsatt över
taxichauffören Anders A:s uppgift han hört denna bekräftelse ochatt

32Antagandet teoretiskt. Att Södermalmspiketenär skulle ha anlänt 23.23 iär
praktiken Då pågickuteslutet. vittnet Leif PåLzs larmförsök.ännu bandet hörs
Leif L och hans tala. finnsDet ingen anledning Leif Latt tro attpassagerare
skulle ha hängt kvar linjen för larma polis, polisen redan hade anlänt.att om

förstaDen polispatrullen såledeskan dåha anlänt tidigast larmförsöket
avslutades, vilket cirka 23.23.40.var
33 frånDetta tiden det påbörjades till det patrullenatt anropet attavser var
plats. Kommunikationen mellan sambandscentralen och pågåttpatrullen kan ha

alltsåunder tiden. Det möjligt radiokommunikationenär avslutades kortatt
innan patrullen kom fram.
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delsuppmärksamhet,omgående påkallat SöderströmsGöstadärefter
mordplatsen.åkt direkt tilldärefter snabbt ochbilSöderströmsatt

Göstaavrundningar till slutsatsenvissaleder medBeräkningen att
därefter.23.24, ellertill mordplatsenbil anläntSöderströms strax

anläntSödermalmspiketenantagandetläggerOm till detta attman
tagit den 30detochefter Gösta Söderström10-20 sekunder att

förkan tidpunktenfrån gickdet larmanropetsekunder köra ut,attatt
dåtidpunkt Söderströmföre dentill kortbestämmaslarmanropet an-

Söderströmuppgiftmedmordplatsen.lände till Det stämmer somen
hanradionhörde larmanropethan närnämligen överlämnat, att

några sekunderdvs.till mordplatsen,in Sveavägensvängde väg
larm-0rd innebäraskulle med andraframme. Detinnan han attvar

principidessförinnan. Det23.24 ellergick omkring ärstraxutanropet
utifrån Sollentuna-antagandetberäkningresultat attsom ensamma

leder till.mordplatsenminutertillbringadeambulansen tre
uppgiftdokumenteradföreligger dockBeträffande lannanropet en

På LAC-bandetfråga. s.k.i det23.24 kantiden kring sättasgör attsom
vid SBC23.24.40, därsamtal registreratfinns nämligen operatörenett

något larmtillfråga från sig inte kännaLACJan H omuppger
pågick 23.25.10. 23.26.00tillSamtaletSveavägen.skottlossning

till LAC ochLAC-bandet, tillbakaenligtfortfaranderingde Jan H,
tidigare utredningfått finns ingenin DetSBC larmet.att omuppgav

tidigare kom-ellersig poliseninte hördsamtal; Jan Hdessa är av vare
dettaemellertid uppgiftensammanhangmissioner. I detta utgör om

vi i övrigt be-med vadintekontraindikation,samtal stämmersomen
sambandscentralenFördröjningvidare kapitel itroligt,dömt som se

m.m.

och förmordet inträffadetiderna förexaktaSammanfattning. De när
dokumenterade.fragmentariskt Detföljande skeendethändelser i det är

efterhand rekonstruerasvårt förutsättningarna iunder de ettär att
reservation förnågra Medminuter.händelseförlopp attvarat upp-som

osäkerheterandramåste ungefärliga ochgifterna betraktas ävenattsom
följande.kommit fram tillföreligger har

förstacirka 23.21.30. Denberäknas tillTidpunkten för mordet kan
23.25.30. Dettill mordplatsenpolisbilen anländelarmade senast

23.28, varit därmordplatsenlämnadeambulansen,grundas att som
denminut efterminst halvtvå den anläntminst minuter och att en

ambulansentroligtförefallerEftersom detlarmade polisbilen. attoss
åtgärder personalenpåberoende depå minuter,plats minst tre somvar

också förstatroligt dendetförefallerostridigt vidtog platsen, attoss
23.24.30.anländelarmade polispatrullen senast
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Larmanropet gick den larmade polisbilen befannnär sig vidut
Brunkebergstorg. Det troligt gått bortåtdet frånär trettio sekunderatt
den tidpunkten till polisbilens ankomst till brottsplatsen. Larmanropet

då gåtthar 23.25, troligen 23.24. Beträffande denut senast senast
sistnämnda bedömningen finns dock påuppgift det s.k. LAC-bandeten

samtal där SBC sig inte känna tilloperatör händel-ettom en uppger
klockan 23.24.40. Detta understryker möjligheten larmetattsen av

gåttallt inte förrän 23.25.trots ut
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utredningsåtgärder3 Vissa generella
m.m.

innehållKapitlets

utredningsåtgärder.I detta kapitel redovisas del generella Meden
utredningsåtgärder åtgärdergenerella här inte vidtagits iavses som

på någotefterforskandet eller med bäring särskiltviss gärningsmanav
någon åtgärdermotiv eller särskild brottshypotes. Till det slaget hörav

flera brottsutredningde saker rutinmässigt görs i med okändav som en
Sådana åtgärdergärningsman. vidtogs utredningen och de hartidigt i

då föremålvarit för redovisning och granskning de tidigare kommis-av
Beträffande inledande brottsplatsundersök-sionerna. spaningsinsatser,

ning, tipsmottagning, kontakter med rättsläkare och andra experter,
registrering, hänvisar därför till första hand Juristkommissio-im.m.

förhållandenåtgärderdär och detta slag behandlas.rapporter,nens av
Vår sådant gjorts ellerredovisning inskränker sig till som senare

andra skäl behöver redovisas ytterligare. Det gäller huvud-tresom av
Olofavsnitt, särskilt: Kartläggningen Palmesgranskatsom av per-

förhållanden,sonliga ammunitionsundersökningarnaVapen- och samt
lnhämtandet Utrikespolitisk sakkunskap via UD. Under rubrikenav
Övrigt utredningsåtgärder,redovisar vissa andra generella som

böra uppmärksamma. Det gäller bl.a. utredningen walkie-ansett oss av
talkie-observationer, fantombilderna utlys-utsändandet de s.k. ochav

förningen belöning tips kunde leda till gärningsmannenattav en som
låtitgrips. Vi har specialstudie de dörrknackningaräven göra s.k.en av

förekom efter mordet.som
utredningsåtgärder ocksåTill generella hör analyser den typav som

GMP.gjordes i arbetet med gärningsmannaprofilen, Detta arbete redo-
visas särskilt i kapitel 7.

våraKapitlet avslutas sammanfattande anmärkningar, därmed
förhållandenriktar särskild uppmärksamhet vissa och redovisarmot

vissa synpunkter.
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3.1 Kartläggning Olof Palmesav

förhållandenpersonliga

förhållandenkartläggning Olof Palmes personliga gjortsDen av som
har i PU-materialet registrerats under avsnittet KartläggningT av

förhållandenoffrets personliga
består främst förhörHuvudavsnittet med kundeav personer som

förhållanden, såsomOlof personligatänkas ha kännedom Palmesom
anhöriga, medarbetare. finns vidare dokumentationoch Detvänner av
tekniska säkerhetsskyddsundersökningar, kontroll vilka möjligheterav

fanns till övervakning bostaden del materialet inne-Enetc.som av av
håller återfanns Säkerhetsskåpkopior dokument i det fannsav som som

Olof Palmes tjänsterum.
ocksåfinnsI avsnittet tips Olof Palmes personliga för-rörsom

hållanden utredningsåtgärderoch i anledning dessa. Dessa uppslagav
redovisas bland övriga enskilda i kapiteluppslag

närstående3.1.1 Förhör med personer

två återfinnsUnder skilda uppslag i detta avsnitt samtliga förhörs-
protokoll, konfrontationsprotokoll övriga utredningsanteck-och de

Mårtenningar Lisbeth respektivePalme Palme. En redo-som avser
återfinnsgörelse för dessa i kommissionens materialplats seannan

kapitel förhörsåtgärder måls-Särskilt under medverkanom m.m. av
äganden Lisbeth Palme. har i liten utsträckning berört OlofDe mycket

förhållanden.Palmes personliga
MårtenBeträffande formerna för förhören med Palme kan följande

tilläggas. Vid det samtal rikskriminalchefen Nylén hade medLarssom
f.d. rikskriminalchefen 1997Tommy Lindström den 4 september se
kapitel förhörsåtgärder måls-Särskilt under medverkanom m.m. av
äganden Lisbeth Palme bekräftade Lindström uppgift hanatten om

Mårtenoch utredningsmannen Gunnar vid tillfälle tagit medH ett
från åktPalme i spaningsbuss rikskriminalen och till biografenen

någraGrand. Lindström det troligen inte anteck-upprättatsattuppgav
någonningar denna va11ning. finns dokumentationDet inte kändöver

utredningsåtgärd. alltsådenna innefattade.Det oklart vad denöver är
hållitshar vidare förhör Olof Joakim.Det antal med Palmesett son

såvitt framgårHan hördes, dokumentationen i avsnittet, förstaav
gången den 23 maj 1986. förhördes vid detta tillfälle endastHan om en

1 beståravsnitt tvåDetta huvudavsnitt och underavsnitt; "Privat" ochTAettav
frånTB Dokument Palmes tjänsterum.
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händelse demonstration i York iEAP Newägten av som rum- -
dådecember 1984, Joakim Palme tillsammans med fadern befunnit sig

juli 1989 förhördesdär. I Joakim Palme sina kontakter med Lisbethom
Mårten dåPalme Christerrespektive Palme den 13-14 december 1988,

såslutet oktober omfattande förhörP I 1993 hölls relativtettgreps. av
med Joakim Palme. Joakim begäran och hanDet hölls Palmes
berättade under förhöret allmänt föräldrarnas hot ochom vanor, om
hotbilder, inträffade incidenter, livvaktsskyddet, för-om om om
hållandena 33-åringen,efter mordet, "fantombilden",om om om

förhållandena rättegången.hösten 1988 och införom
Till förhören närståendemed kan räknas förhören med Ingridäven
Mårten dåvarandePalmes flickvän, med biografenK, som var

gångenGrand under mordkvällen. Ingrid K hördes första den 2 mars
1986. från bestårProtokollet detta tillfälle endast rader där dettreav

någrakonstateras hon inte gjort iakttagelser. Ett betydligtatt nytt,
dåutförligare, förhör fickmed henne hölls den 24 april 1986. Ingrid K

ocksåberätta händelserna under hela morddagen. Samma dag höllsom
rekonstruktion 1990 Ingridmed henne. I kontaktades K nytten mars

frågamed kompletterande rörande uppgift ringthennes detatten om
hennes lägenhetsdörr det telefonsamtal hon haft med Lisbethunder
Palme eftermiddagen den 28 februari 1986.

3.1.2 Förhör med medarbetare m.m.

Omkring vecka efter mordet kontaktades medarbetare till Olofen
förhållanden.Palme. Syftet kartlägga hans personliga De förstaattvar

Statsrådsberedningen.kontaktades medarbetarna ide närmastesom var
Med hjälp statssekreteraren Finansdepartementet, Ulf Göransson,iav
upprättades den 8 1986 förteckning i arbets-övermars en personer som

stålivet bedömdes Olof Palme Förteckningen 16nära. upptar namn
UlfPersonerna följande: statssekreteraren Dahlsten,ärpersoner.

statsministern Carlsson, pressekreteraren Kjell Lindström, f.d.Ingvar
departementsrådetpressekreteraren Sören Thunell, Dahlgren,Hans

statssekreteraren Ulf Göransson, assistenten Ann-Marie Willsson, sak-
kunniga Wallin,Inga-Lena generaldirektören Odd Engström, ambassa-

Anders socialchefen Ulfdören Ferm, statssekreteraren Kjell Larsson,
partisekreteraren Rotschild, ScheinLarsson, Bo Toresson, Emma Harry

och departementssekreteraren Stefan FörteckningenNoréen. upptar
också fyra under rubriken "pensionärsgängetW Krister Wickman,namn
Allan Sten och Staffan Kellerborg.Larsson, Johansson

Samtliga i förteckningen har i utredningen underhörtspersoner
perioden till maj 1986. Utredningen sköttes huvudsakligen denmars av
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s.k. privatgrupp, bildades vid rikskriminalen under Tommysom
Lindströms ledning.

20 i förteckningenUtöver de totalt har ytterligare 40-ettpersonerna
mångaförhörts ital denna del, vid upprepade tillfällen. Förhörpersoner

sålunda statsrådenhar med vidbl.a. med anställda social-ägt samtrum
demokratiska partikansliet i Stockholm och förbundsskolan Bommers-

vårenvik. förhören ägde 1986.Merparten underav rum
fåttVid förhören har de hörda berätta hur och denärpersonerna

sågkommit i kontakt med Olof Palme, de honom och vilketnär senast
då någotintryck han gjorde, Olof Palme nämnde hot,om om om

eventuella händelser möjligen kunde i samband med mordetsättassom
någratill motiv tillde kände tänkbara mordet. Förhörs-samt om

protokollen ofta kortfattade.är
ocksåUnder förhören har uppgifter inhämtats. Genomandra Olof

Palmes sekreterare, förhörts vid upprepade tillfällen under utred-som
fåttningen, har uppgifter Olof PalmesPU t.ex. om engagemang

veckorna före mordet, brev- och posthanteringen, telefonsamtalom om
och andra rutiner rörande Olof Palme. Viaom en person, som an-

för Olof skriftväxling,svarade Palmes dvs. hade del inkom-att ta av
mande förslagoch utarbeta till svarsskrivelser, har PU inhämtatpost

ocksåuppgifter underliga brevskrivare. den harGenomom personen
innehållaframkommit alla brev bedömdes hot Olof Palmeatt motsom

föregåendeskickades direkt till Säkerhetspolisen diarieföringöver utan
Statsrådsberedningen.i

påUppgifter framkommit förhören i denna olikadel harsom genom
följts Som exempel kan uppföljningen OlofPU.sätt nämnasupp av av

Palmes morddagen. fredagen den 28Hansengagemang program
sågfebruari 1986 enligt den dokumentation finns i deldennasom av

materialet följande sätt:ut

Kl. 9.00-10.00 Tennis med Harry Schein i Kungliga Tennishallen.
Statsrådsberedningen.Kl. 11.00 Olof Palme anlände till Han

frånhade tennishallen besökt Ströms Herrvägen
ekipering i hörnet Kungsgatan/Sveavägen.

Kl. 11.30 Besök Iraks ambassadör.av
frånKl. 12.00-12.30 Besök partiexpeditionenpersonal ochav sam-

angåendemanträde vissa fonder.
Statsrådslunch.Kl. 13.00

Kl. 14.15 Intervju tidningen "Statsanställd.
påKl. 15.00 Norges ambassadör besök.

Kl. 16.00 Besök AIC Margaretha G, Arbetarrörelsensav
Internationella Centrum.
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har hållitPU i denna del förhör med Harry Schein, anställd viden
Kungliga Tennishallen, fyra andra i tennishallen närvarande tennis-
spelare, fem anställda vid Ströms Herrekipering, sekreteraren vid
Socialdemokraternas partiexpedition, föredragande vidsom var sam-

angåendemanträdet vissa fonder, chefredaktören vid tidningen Stats-
anställd Ingvar och fotografenY John W Margaretha G. Härtillsamt
kommer inhämtat livvaktemasPU rapportering körningen tillöveratt

åter,Kungliga Tennishallen och anteckningar besöket Iraksöver av
ambassadör listor de sökt bidrag fonderdeöversamt personer som ur

sammanträdet kl. 12.00 rörde. Under förhören i denna del ut-som av
ocksåredningen har diverse tips och kommit fram.annat

Bland de förekomhörda kritik utredningen i denna del. Parti-mot
sekreteraren framhållitBo Toresson har i förhör den 6 1987ett attmars
han inte varit helt nöjd med det vilket polisutredningensätt

förhållandebedrivits. Det han pekade denna utredningsdelrörsom
långhan själv inte förhörts förrän tid efter mordet. Han hadeattvar

långahan sin erfarenhet och sina kunskaper partiettrott att genom om
de första polisen ocksåskulle kontakta. framhöllHanvar en av som

under förhöret ansåghan polisen nonchalerat Lisbeth Palmesatt att
uppfattning och det redan första eller andra dagen efter mordetatt upp-
stått blockering mellan Lisbeth Palme polisen.och Vidare berättadeen
han samtal fåttde anställda vid partiexpeditionen frånettom som en av

kvinna sig vilja lämna uppgifter. Detta hade meddelatssagten som
polisen. Polisen hade emellertid den anställde skulle fortsättaansett att
kontakten kvinnan.med Detta ansågBo Toresson Han detemot. attvar
hela polisens sak.var

3.1.3 utredningsåtgärderAndra generella

Inhämtade uppgifter Olof Palmes tiden föreom engagemang
mordet, förrutinerna Olof Palmes livvakterom m.m.

säkerhetspolisenI den 21 1986 upprättad promemoria finnsen av mars
sammanställning Olof Palmes tider och underöveren engagemang

januari februarioch 1986. Sammanställningen bygger uppgifter av
Olof Palmes sekreterare och livvakter. Som bilaga till promemorian
finns handling upprättad den 198614 kallad Modusen mars
operandi". denna förI redogörs de rutiner gällde för Olof Palmessom

framgårlivvakter. handlingen åttaAv livvakterna skulle tillatt vara
antalet, med två gångenDe skulle tjänstgöra underen reserv. en

tvåvecka i fanns förutbestämdaDet hämtnings- och lämnings-taget.
platser, den s.k. Apotekshörnan och Rosenbad. Apotekshörnan" är
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Storkyrkobrinken/Västerlånggatan, 100i korsningenbelägen meterca
sin bostad. Hämtningfrån Västerlånggatan Olof Palme hade31, där

vanligen utanför entrén.lämning vid Rosenbad skedderespektive
lämninghämtning och skeeftermiddagar skulle dockKvällar eller sena

våningen, sitt tjänsterum. Avdär Olof Palme hadesjunde samma
också Olof Palmesframgår ibland skeddehandling avvikelseratt

ringersammanhang "Jagofta använd replik i dettabegäran. En omvar
er.jag behöver

1986 upprättadSäkerhetspolisen den 26I marsen annan av
ledig tid iOlof Palmes aktivitet underpromemoria konstateras stortatt

polisen efter mordetSäkerhetspolisenokänd för trots attsett var
Statsrådsberedningen.förhört personalen iförutom livvaktema

frånifrågavarande livvaktemasuppslag finnsUnder även rapporter
de sista veckorna intagna.

med mordetsäkerhetsskyddsundersökningar sambandTekniska i

upprättad promemoria med25 1986Säkerhetspolisen denI marsen av
före-säkerhetsskyddsundersökningartekniskabilagor beskrivs de som

registre-Olof Palme. Handlingarnamed mordettagits i samband
Ölvebrodå spaningschef.tillträtti 1988 Hansrades i PU sommars

tillsammans medSäkerhetspolisen1986 gjordeDen 2 repre-mars
från Oloftelefonlinjemafrån undersökningteleverketsentanter aven

Västerlånggatan telefonstation Jeriko. IngettillPalmes bostad
anmärkningsvärt iakttogs.

Olofsäkerhetsskyddsundersökning i1986 begärdesDen 4 mars en
dateradLeif i promemoriaKriminalinspektör N harPalmes bostad. en

Leif den 4han och kollegan M6 1986 redogjort för hurden marsmars
påbörjat säkerhetsskyddsundersökning1986 kl. 16.10-20.00 stats-av

därvid tele-ministervåningen Västerlånggatan kontrollerade31. De
porttelefonen. Vidare gjordesfonerna, snabbtelefonanläggningen och

statsministerns arbets-socklar ivisuell undersökning ochväggaraven
lednings-liksom visselektriska kontrolleradesvissa apparaterrum,
framkomradio. Ingentinggjordes svepsökning meddragning. Slutligen

påtyda obehörig avlyssning.kundesom
säkerhetsskydds-1986, utfördes tekniskdag, den 4Samma enmars

någotfanns dettjänsterum. heller härundersökning i Olof Palmes Inte
avlyssning.tydde obehörigsom

Olofsäkerhetsskyddsundersökningen i1986 fortsattes5Den mars
och svepsökningdel ytterligare kontroller gjordesPalmes bostad. En

Storkyrkan.parkerad vidsvepsökningsbussföretogs med hjälp av en
noterades.anmärkningsvärtInget
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ocksåDen 7 1986 kontrollerades Lisbeth Palmes tjänsterum imars
Södra Nämndhuset i anledning misstanke olovlig telefon-av om
avlyssning. Dessutom genomfördes svepsökning. Inte heller hären

någotfanns tydde telefonen eller de aktuella skulleattsom rummen
föremål för avlyssning.vara

påI anledning mordet Olof Palme kontrollerades vissaävenav
andra bostadstelefoner. Detta gällde bl.a. utrikesministernpersoners
Sten Andersson liksom kabinettssekreteraren Utrikesdepartementeti
Pierre Schori. Kontrollen skedde i anledning uppgifter de självaav
hade lämnat.

Den 10 1986 företogs undersökning Olof Palmesmars en av
Säkerhetsskåp, placerat i hans tjänsterum. Eftersom ingen hade koden

skåpettill låsteknikeröppnades detta hjälp frånmed säkerhets-av
polisen. frånFörutom personal Säkerhetspolisen närvarade departe-
mentsrådet Dahlgren OlofHans och Palmes sekreterare. Beträffande
innehållet, under följande rubrik.se

Dokument från Olof Palmes tjänsterum

återfannsHandlingarna i Säkerhetsskåp såOlof Palmes innehöllsom
uteslutande handlingar rörande Olof Palmes medlanippdrag igott som

kriget Iran-Irak, del andra tjänstehandlingar. Vidare inne-ävenmen en
höll det skriftväxlingkopior med taxeringsmyndigheten i Stockholmav

fåtali det s.k. Harvardärendet handlingar privatarörandesamt ett
förhållanden.ekonomiska

Det kan det bland handlingarna finns promemorianämnas att en
det samtal Olof förtPalme med Iraks ambassadöröver vid dennessom

besök hos Olof Palme den 28 februari framgår1986. därvidDet att
rådandesamtalet främst det läget i Irak vid denna tid. slutetIrört av

samtalet framförde från hållambassadören irakiskt bekym-att man var
rad uppgifterna svensk till Oloföver Iran. Palme hadevapenexportom
instämt i denna oro.

säkerhetsskåpet ocksåI fanns anteckningslapp med etten person-
och telefonnummer. Telefonnumret visade sig vid kontrollettnamn

till fondkommissionär. undersöktePU under 1988en sommaren vem
Vid förhör med vederbörande framgick Olof Palmeett attpersonen var.

under 1985 varit i kontakt med honom för omvandla konvertiblaatt
skuldebrev till frågaaktier. Vid förhöret framkom i redanatt personen
något år tidigare förhörtshade sak polisen. visadeDettaom samma av
sig återfanns långtprotokoll det tidigare förhöretstämma; överett

troligen 1993.senare,
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huruvida Olof Palme hadeUndersökning säkerhetspolisenav av
föremål fysisk övervakningförvarit

Säkerhetspolisen i1986 fick krirninalkommissarie vidDen ll enmars
skulle undersöka ochuppdrag organisera utredningsgrupp,att somen

föremål för övervakning.analysera Olof Palme hade varitom
den 24 april 1986. UnderUtredningsgruppen redovisade resultatet

cirka 1200 tips, cirka 400 stude-arbetet hade bearbetat varavgruppen
ingående. OlofGruppen hade tagit del förhör medävenrats avmer

redovisning skildelivvakter och Lisbeth Palme. IPalmes medarbetare,
övervakningsform där objektetsmellan kartläggning en vanorman

från positioner under längre tidrutiner studeras eller flera doldaoch en
efterföljande denoch övervakning fasen efter kartläggningen där är

primära arbetsmetoden.

följ beträffande kartläggning:Gruppen redovisade ande slutsatser

för kartläggninginte konstateras Olof Palme harDet har kunnat utsattsom
vidi Gamla Stan eller Rosenbad.

tillhåll övervakareOlika tips fastigheter i Gamla Stan förhar angett som
observationslokaler. Tipsen studerats och har inteeller har gruppensom

givit upphov till.kunnat avfärda de misstankar tipsensom

finns relativtobservationslokal detVad talar använts ärmot att attsom en
få fastigheter lämpliga härför och sikten starkt begränsadärär att varsom

skulle sitta.änman

från statsråds-till ochkartlägga Olof Palmes rutiner vid promenadenAtt
omfattande arbetsinsats förberedningen torde inte ha utgjort alltfören

någon spaningintresserad. bedöms dock mindre sannoliktDet att motsom
från statsrådsbered-Olof för kartlägga tider och rutiner till ochPalme, att

från Västerlånggatan.ningen, har utförts position

ansåg övervakning bostadenBeträffande övervakning attgruppen en av
kunde uteslutas. Gruppen fortsatte:i Gamla intestan

möjligenBeträffande tunnelbanefárden finns endast observation somen
förövervakning under färden. Detskulle kunna tyda ärägtatt en rum

förvånande kan tydaövrigt inte direkt observationer över-att som en
sådan naturligtvakning under färden saknas, Detäven ägt är attom en rum.

sådan sådanaplats och under omständigheter inte skulle kunnaden en
övervakning iEn kan dessutom ha skett transportnoteras. genom en annan

den makarna Palme färdadesänvagn
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Slutsatsvis anförde följande:gruppen

förDet talar övervakning kan ha ägt är:attsom en rum

0 iakttagelser hållgjorda geografiskt helt skilda uppvisar signale-att
mentsmässig flerasamstämmighet punkter

O iakttagelser den 28 februari kan länkas mellan Gamla GrandStanatt - -
Tunnelgatan

Gruppen bedömer det under perioden fram till den februari inte27 kanatt
uteslutas det förekommit övervakning Olof PALME.att av

förAnalysen talar Olof varit övervakad eftermiddagenPALME denatt
från27 februari det lämnadehan bostaden kvällen den 28samt att

februari fram till det han mördades kl 23.21.att

tvåDet har analysmaterialet utkristalliserats kan ha delta-ur personer som
git i Såledesövervakning. Därutöver kan ytterligare skönjas.en en person
bör operationen ha genomförts minst förutom mördaren.treav personer

På grund väsentligadet saknas iakttagelser kring centralaatt momentav
kan det inte bedömas hur denna har varit organiserad eller vilkengrupp
grad kompetens erfarenhet haft.och denav

på vittnesmålUndersökningen grundades värdering de viden av som
förelåg. vittnesmål fråntiden Sedan dess har flera denna tid omvärde-

den s.k. Skuggan, under Publicering de s.k. fantom-rats, t.ex.se om av
Någon uppföljningbilderna nedan. direkt denna undersökning harav

såvitt framgår PU-materialet inte gjorts. Bedömningen i GMPav var
såväldet saknas tecken kartläggning övervakning,närmast att som

ocksåutdraget GMP i kapitel 7. Det torde den gängsese ur vara
bedömningen inom PU numera.

Inhämtande uppgifter anställda vid Socialdemokratiskaav om
partiexpeditionen

börjanI 1987 inhämtade förteckning dePU överav mars en personer
under perioden 1 september 1985 31 1986 hade varitsom mars an--

ställda vid Socialdemokratiska partiexpeditionen. Förteckningen upptar
anställda vid Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund,även som

Påhade kontor i fastighet. finns följande anteckning:uppslagetsamma
något"Slagningar i de vanliga polisregistren har inte visat anmärk-

ocksåningsvärt." Vid tidpunkt inhämtades information vidsamma om
vilka tidpunkter Olof Palme besökt partiexpeditionen under tiden
september 1985 februari 1986.-
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Några samtal med partisekreteraren Bodagar höll PU ettsenare
uppgiftervid detta tillfälle särskildalämnadeToresson. Bo Toresson

i sitt arbetekundeantal anställda. Det röraett t.ex. personer somom
På finns följandehaft vissa utländska kontakter. handlingen an-

SÄK någotteckning: Enligt finns inte anmärkningsvärt om ovan-
stående i registren.

Genomgång ställd till Olof Palmepostav

utredningen kontakt med denslutet september 1987I tog en nyav
Statsrådsberedningen sköttipolitiskt sakkunnige assistent som

angåendetillfrågades särskilthanteringen Olof Palmes Honpost.av
framkomOlof under 1985 och början 1986. Dettill Palme attpost av

Statsrådsberedningen och denfanns arkiverad ikorrespondensen att
8000 diarieförda1985 utgjordes cirkatotala korrespondensen under av

diarieförda skrivelser.skrivelser under 1986 cirka 1500och av
samtliga handlingar och be-Assistenten hon läst igenomattuppgav

påminde bedömtshandläggningen dem. brevHonstämt att somav om
innehålla direkt till Säkerhetspolisenhotelser Olof Palme skickatsmot

föregående diarieföring.utan
ställdagick därefter igenom till Olof Palmeförsta skede PUI ett

kundedenne och bedömdesbrev och kort, besvarats varasom av som
sorterades och detintressanta i utredningen. femtiotal avsändareEtt ut

tiotal visade sig dömdaföretogs registerslagningar dessa. Ett vara
intrång, registreradeofredande ellerför bl.a. misshandel, olaga vara

intressantapsykiskt sjuka. bedömdes femDessutom personer somsom
polisregistren.de inte förekom itrots att

gick igenom 150 handlingar därandra skede PUI ett personer avca
Olof sökt hjälp honom ellerskilda anledningar tillskrivit Palme, av

något tiotalför direkt uttala hot. Ettuttryckt sin avsky honom attutan
uppföljningsåtgärder.intressanta för vidaredessa bedömdes somav

spaningsuppslaget hardet i ärendet upprättadeI slutet av
"Några elaka s.k. rättshaverister harutredningsmannen noterat att

kunnat anträffas.
i detföljt de tio valtsjanuari 1992 har PUI utupp personer som

gå utföra register-igenom aktuella brev,andra skedet attgenom
promemoriaslagningar, inhämta fotografier och överupprätta en

materialet.
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Inhämtande uppgifter samtliga socialdemokratiskai partidistriktav

slutetI oktober 1987 bestämdes frånutredningsmän skullePUattav
besöka samtliga socialdemokratiska partidistrikt i riket för samla inatt
uppgifter extremister, rättshaverister, hatbrev, hotbrev, avhoppareom
från partiet och liknande. Genom Socialdemokratiska partistyrelsen
fick framPU adresser och telefoner till de 27 partidistrikten. Utred-
ningen kom genomföras under november 1987 utrednings-att treav

Resultaten tvåredovisas imän. promemorior upprättade i november
och december 1987. innehållerDe redogörelse för vissa incidenteren
och eller mindre underliga Undersökningen har undermer personer.
1992 följts registerslagningar de bedömtsupp genom personer som

något kunna aktuella.sätt vara
Utredningen någotinte ha lett till uppslag intresse.synes av

Kontroll insyn makarna Palmes lägenhet på Västerlånggataniav

två1994 frånI kontrollerade utredningsmän vilka möjligheterPUmars
fanns för iakttagare utifrån in i makarna Palmes lägenhetattsom en se

Västerlånggatan respektive fastighetens trapphus. konstateradeDe
därvid frånendast Spektens gränd hade viss, mycket begrän-att man
sad, insyn i lägenheten. Rörande trapphuset antecknades följande:
Slutsatsen blir makarna Palme tagit har observa-att trapporna,om en

Prästgatan Spektens gränd kunnattör dem. deHar däremot tagitse-
hissen, bör de ha observeras.kunnat

åtgärderVissa anledning GMPi av

Efter det den s.k. gärningsmannaproñlen, GMP se kapitel 7,att
i februari 1994 bestämde sig påPU för skildapresenterats sättatt

fåförsöka fram intressanta möjligen skulle kunna över-personer som
med profilen. Som led i detta arbeteensstämma kontaktades i majett

1995 den politiskt sakkunnige assistent Statsrådsberedningeni som
skött hanteringen Olof Palmes och den under 1986 biträdandepostav
säkerhetschefen Statsrådsberedningen.i Båda ombads med GMPatt

bas försöka frammana minnesbilder påträffatde isom av personer som
sina arbeten och Påkunde in profilen. detta fickstämma PUsättsom
fram långunder tid skickat brev till Olofnamnet en person som
Palme. Vederbörande hade emellertid redan 1990, varvid detutretts
inte kommit någontingfram pekade vederbörande skulleattsom

inblandad i mordet.vara
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tjänstgjortförhöra desyfte beslöt PUI att sompersoner somsamma
hade intetiden före mordet. Dessalivvakter denOlof Palmes närmaste
skriftligaavgivit vissade hadeförhörts i utredningen,tidigare men

sådana förhör med1995 genomfördesUnder februari-marsrapporter.
utredningen framkom underåtta betydelse förInget nyttpersoner. av

förhören.

Övriga utredningsåtgärder denna deli

företagit vissaåtgärder redovisatshar förutom dePU ävenovansom
privata för-utredningsåtgärder till Olof Palmesmed anknytningandra

Olof bilinne-Så uppgifter Palmeshållanden. inskaffathar PU t.ex. om
30-37 1985,avseende veckornaför Olof Palmevalplaneringenhav,

Palmessäkerhetsskyddsundersökning makarnaprotokoll denöver av
samband med deVästerlånggatan genomfördes ivåning attsom
Hotbildsbedömning1991 upprättadflyttade in 1983, i septemberen

angående Lisbeth Palme etc.

sammanfattningGärningsmannaprofilens3.1.4

i denna delutredningsresultatenav

anmärkningar ochvissakapitel förekommerGMP GMP, 7I om se
förhållan-angående offrets personligakartläggningenreflektioner av

den.
dekvalitet det i GMPutredningsmaterialetsBeträffande sägs att

klarlagdaförhållandenaprivatekonomiska inte är

saknasinte tillräckligt belyst. Detekonomiska situationPalmesParet är
före och efteromständigheternaredovisning de ekonomiskahelt aven

det finnsinformationen tyder dockIngenting i den övrigabrottet. att
skulle kunna förklara brottet.något omständigheternai de ekonomiska som

finns ikunskapredovisas i GMP denUnder offerkunskap som
personoffretsutredningen rörande

Privatpersonen
med sin hustru. 1949 in-1956 och hadeOlof Palme gift sedan sönertrevar

skulle kunnatjeckisk kvinna för honskenäktenskap medgick han atten
årensvensk Undergifte sig medlämna sitt land. Hon annan man.senare en

familjevis.förbindelserupprätthöll vänskapligaman

2 GMP 24.s.
3 40.A.a.s.
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bekantskapskrets detOlof Palme hade ochvän-stor men synes som omen
fåändå verkliga och förtrogna.han med Dettavännervar en ensam person

förhållande positiontämligen vanligt bland i hans ochsynes vara personer
måstesvåra fattasin grund i beslut personlig dehar sannolikt de naturav

från hårdibland kunde och oför-tid till beskrivs PalmeDet att varaannan.
be-sonlig och det fanns antal kring honom kansmärreett personer som

fiender, i konventionell mening. dem har docktecknas Ingen ageratavsom
sådant haft med hans dödmisstankar väckts desätt att attett att om

gora.

Såvitt finns förklaringsvärde, vad gäller mordet, ikunnat ingetutrönas
still-Palmes relationer inom eller familjen. Makarna Palme levde ettutom

sidan offentliga pliktema. umgicks med släktprivatliv vid de Desamt av
och begränsad vänkrets. hade inte TvärtomDe extravaganta an-en vanor.

anspråkslösafördes leverne tecken dubbelmoralism,deras ettsom av
motståndare.inbilska

Ekonomi, hälsa m.m.
Tillgänglig information visar Palme hade ordnad ekonomi detatt en men

varit exceptionellt god ellerfinns inga tecken den skulle ha ettatt av
skäl.annat

frånfälle.vid sitt medicinerade inteOlof Palme vid god hälsa Hanvar
måttlignarkotika och medregelbundet. Han använde inte heller var

inte avvikande.alkohol. hade slutat röka sedan länge. Han sexuelltHan var

lång.Palme 174 cmvar

innehåller vidare i avsnittet följande under rubrikenGMP Hypoteser
m0tiv:4Privata

frågansig vanligen först vilketI alla mordutredningar ställer sättman
måttvidtar antal och föroffrets liv förklarar mordet och stort stegettman

offret promi-kartlägga bakgrund och aktuella omständigheter. När äratt en
försvåras utredningsåtgärder.dessanent person

Även påtagligtförenat ökad risk bli mördad redan detdet medär att avom
ståmotiven sällan finna ifaktum prominent brukarär attatt man en person

i första söka andraoffrets privatliv och det sig därför naturligt handter att
har relation till det faktum offret politisk ellermotiv, utgörattsom en

kraft.ekonomisk

påSvårighetema deutreda prominenta offers privatliv beror bl.a. attatt
påfrestning inne-sina ofta skyddar den personliga sfären. detunder liv Den
risken mänskligabär ständigt under medias lupp ellernästan attatt sattvara

sådanafårmisstag offentliga konsekvenser leder troligen till att personer
mångasitt liv insyn. ledaresärskild skydda För ärägnar att motomsorg

få tvingar demlivet mycket de har förtrogna och omständigheternaensamt,

4 73.A.a.s.
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ibland till beslut de helst måninte skulle vilja fatta i den de drabbar andra
hårt.människor Detta kan leda till isolering, misstänksamhet och

överdriven vaksamhet.

såvälTroligen sneglar efterlevande anhöriga yrkesvänner risken försom
fåden döde skall snedvridet eftermäle alltför privata detaljeratt ett om ur

hans liv delges polisen. återhållsamhetDet kan har viss iantas att man en
sina kontakter många,med utredningsmän. vidare högst troligtDet är att

har information,relevant bedömningar huruvida derasgörsom egna av
kunskaper kan förklara mordet. En ursprungligen välvillig önskan att

fårskydda offret fårkonsekvens polisen inte helhetsperspektivatt ettsom
händelsen vilket, i dessa fall, medför med säkerhet inte tidigtatt man-

kan utesluta eventuella privata motiv.

3.1.5 Juristkommissionens granskning deav

utredningsåtgärdemainledande i denna
del

Av Juristkommissionens framgårgranskning bl.a. följande beträffande
privatlivden inledande utredningen kring Olof Palmes

Holmér den 2 och 3 1986 själv kontakt med i Oloftog mars personer
Palmes omgivning, bl.a. Lisbeth Palme, Olof Palmes sekreterarenärmaste

statsrådsberedningen.och personal i efter mordet hadeDagarnaannan
ocksåHolmer kontakt med medlemmar i regeringen och ledningen förmed

det socialdemokratiska Någonpartiet. dokumentation förekomvadav som
vid dessa finnskontakter inte. Enligt vad själv syftadeHolmer har uppgett
kontakterna till samrådaskapa underlag för och utredningen rörandeatt om

förhållanden.Olof Palmes personliga ---

systematisk förhållandenEn kartläggning Olof Palmes personliga ochav
förehavanden påbörjadeshans under dagarna före mordet efternärmastav
två dåveckor, från våldsrotelnuppgiften fördes till rikskri-närmare över

rninalsektionen. Förhör hölls med flertalet de hade haftav personer som
kontakt Olof Frånmed Palme dag han mördades. och medsamma som
mitten hördes bl.a. eller tidigare hade varitav mars personer som var
knutna till regeringskansliet eller hade ledande ställning i social-som en
demokratiska partiet. dåFlera dem hade själva sig till polisenhörtav av

fåoch bett statsrådsberedningenbli hörda. Personalen i hördes underatt
statsrådendelen och i mitten eller under delensenare av mars senare av

april. Dessförinnan hölls enstaka förhör med anledning olika tipsav som
hade kommit in. ---

5 SOU 1987:72 139s.
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förhållandenUtredningen rörande Olof Palmes personliga handlades i
huvudsak liten utredare rikskriniinalsektionen. Arbetetav en grupp
leddes polisintendenten Lindström. Holmér svarade för rikt-Tommyav
linjerna och höll del förhör själv. Vissa delar materialet fram-även en av

tvåställdes i bara vilkaexemplar Holmér hade det och Lindströmav ena
det andra. InnehålletDetta material registrerades inte. gjordes tillgängligt

Åklagarnaförbara mycket begränsad krets. fick inte del allten av
långmaterialet rörande avlidne förrän efterden tid.

3.2 och ammunitionsutredningVapen-

3.2. l Allmänt

utgår frånRedovisningen brottsutredningen i denna del avsnitten Iav
ochVapentips X Vapenlicenser Vapenhandlare i PU-materialet. Det-

mycket material, samlat 60 dvs.är över pärmarett stort upptarsom
ungefär tiondel hela PU-materialet.en av

bestårAvsnittet I huvudavsnitt och sju underavsnitt. Härettav
återfinns skilda tips utredningsåtgärderoch Tipsrörsom vapen. m.m.

utredningsåtgärderlett till omfattande har registrerats särskiltsom mera
underavsnitten. påi dessa inriktade identifieradeAv är tre trevapen,

innehållermed anknytning till misstänkta och ettpersoner vapen
material allmänt gäller och ammunitionsundersökningama.som vapen-
Även innehålleravsnittet X material tillhör och ammuni-som vapen-
tionsundersökningama.

Vår redovisning nedan berör de allmänna förutsättningarna för ut-
redningsåtgärdema utredningen beträffande de till-samt vapen, som
dragit gåttsig särskilt intresse. Det material vi i övrigt igenom i dessa
delar har vi inte bedömt intresse särskilt redovisa. Viattvara av
redovisar därvid inte heller de personuppslag förekommer i dessasom
avsnitt.

3.2.2 Vapenundersökningar

Beslut uppvisande våren 1986om av vapen

dåvarandeI 1986 beslöt den spaningsledningen samtligaattmars
licensinnehavare i riket revolvrar fabrikatet Smith Wessonav av
kaliber Målsättningen.357 skulle uppvisa sina för polis. medvapen

aktion någotdenna försöka det fanns mörkertalutrönaattvar om av
utlånade ifrågavarandestulna eller illegalt fabrikat och typ.vapen av
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hur under-april 1986 direktivpolisdistrikt erhöll den 1Alla om
skulle till.sökningen och avrapporteringen

någon utvärde-polisdistrikt avrapporterade uppdragetSamtliga men
ske.uppgifterna kom intering de insamlade attav

hållerfyra för närvarandesamlades iUppgifterna, pärmar,som
enligt registeransvarige kommerdatoriseras, vilket den1999 attatt

till ökad sökbarhet.leda
revolveranmäldes stulet;ledde tillAktionen att ett somenvapen

genomgång för-Eskilstuna. Vidtillgripits vid inbrott ihade ett aven
emellertid visat sigbrottet har detundersökningen i anledning attav

påefter mordet Olof Palme.inbrottet skedde

våren 1986provskjutningBeslut om

dåvarande samtliga ispaningsledningenmars-april 1986 beslöt denI att
kaliber Smithfabrikat ochStockholms län registrerade revolvrar av

ändamål fick juri-provskjutas. detta.357 skulle FörWesson Magnum
med riks-polisdistrikt tillsammansdiska sektionen i Stockholms

licensuppgifter inomsamla in aktuellakriminalen i uppdrag att
licensinne-Uppgifterna inhämtades komStockholms län. att avsesom

ochLicensinnehavamasmed kaliber .357.havare namnvapenav
vapenbas.registrerades därefter i PU:sliksom sökordet .357adress

provskjutningsaktionenförberedelse inför den planeradeSom en
också fabrikat Winchester Metal10.000införskaffades typpatroner av

kaliber .357Piercing magnum.
inte vid dennaNågon provskjutning genomfördes docksystematisk

tid.

förtulladeUndersökning stulna/förkomna samtvapenvapen,av
för mordetvapeninnehav tidpunktenillegala t.0.m.

förfå vid tidpunktenfram uppgifter aktuellaFör att vapen somom
undersökning i formförkomna harmordet anmälda stulna ellervar som

denna basgjorts i centrala vapenbasen IVF. Is.k. slagningar denav
i Sverigestulna eller förkomnaskall uppgifter samtliga vapenom

finnas

6 ellersamtliga anmälda vapenstölderEnligt finns dock ingen garanti förPU att
i basen sköts lokaltfinns med, eftersom registreringarnaförkomna avvapen

i hante-förekommer del slarv denvarje polismyndighet för sig och det en
ringen.
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framgår undersökningen genomförts ellerhandlingarna inteAv när
tillfällen. emellertid troligtslagningar gjorts vid flera Det är attom

gången efterundersökning första ägde relativt tidigtdenna typ rumav
Mockfjärds-1986 i utredningenmordet- mars-april eftersom det om—

Linköpingsvapnet finns uppgifter tyderS-vapnet ochvapnet, som
detta.

från undersökningen har redovisats i odateradResultatet pro-en
enligt upprättad under 1988 kommemoria PU utgöraattsom-—

någon gång 1989till beslut fattades under höstenunderlag det omsom
då Enligtgenomföra provskjutningsaktion se nedan.att pro-en

ifrågavarandememorian fanns det vid tiden för mordet tio typavvapen
IVF.7i vapenbasenupptagna

anmälda Smithdessa tio fanns i IVF-basen 15Förutom vapen
fabrikatWesson-revolvrar okänd kaliber och 105 okäntvapen avav

okänd kaliber.och
frånuppgifter in tullmyn-Beträffande förtullade togsvapen

hittades. hardighetema. kunde aktuellt DettaEtt vara vapenvapen som
föremålpromemorian varit för teknisk undersök-enligt den nämnda

ning.
genomgått undersökning.illegalt hittades. Det har tekniskEtt vapen

genomförande provskjutningsaktionBeslut av enom

dåvarande förundersökningsledaren, biträdande1989 beslötHösten
riksåklagaren Axel Morath, och spaningsledningen attgemensamt en

skulle genomföras. Beslutet finns inte iprovskjutningsaktion PU-ny
Riksåklagaren; det troligen inte dokumenterat.materialet eller hos är

iuppgift skulle samtliga för mordutredningen aktuellaEnligt vapen
Från fall fall skullei beslag provskjutas. tillStockholms län ochtas

från provskjutna skulledärefter huruvida dekulomaavgöras vapnen
jämförelse s.k. OP-kulorna. Samtliga kulorsändas till SKL för med de

sådanfrån genomgått undersökning.skall idagprovskjutna havapen
föregicks promemoria IBeslutet den nämns pro-av som ovan.

målsättningen undersökningmemorian diskuteras bl.a. för utökad aven
förslag till provskjutningeninom Stockholms län och hurettvapen

sedan enligt uppgiftskulle till Provskjutningen kompresenteras.
från väsentligt i enlighet med för-spaningsledningen i allt ägaatt rum
slaget i promemorian.

7 förkomna vid mordtid-anmälda stulna ellerEgentligen 13 vapen somvar
kontroll emellertid anträffade förepunkten. dessa visade sig vidTre varaav en

mordet.
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målsättningenBeträffande för undersökningen sades dennaatt
skulle syfta till direkt indirekt försöka avslöja legaltelleratt ettom

åtgärdenvid mordet. skulle omfatta Stockholms länAttanväntsvapen
motiverades kända omständigheter kring makarna biobesökPalmesav
och det bakgrund härav kundeatt mot antas:

O pågärningsmannen makarna Palme till biografen Grand.vägatt sett
varitOm han obeväpnad hade han haft möjlighet underatt

återvändabioföreställningen hämta och till platsen.vapnet

0 gärningsmannen på påhaft sig och makarna Palmeatt settvapnet
Sveavägen de hem.när vägvar

0 gärningsmannen blivit kontaktad infor-att av annan person som
varpåmakarna Palmes biobesök, gärningsmannen medmerat om

sigbegett till biografen Grand.vapnet

Förslaget provskjutningen borde enligt promemorian motom ses
bakgrund vid tiden för fannsdet mordet 500-600 legalaattav ca
innehav aktuella irevolvrar Stockholms län jämfört med tio stulna iav

åtgärden låtahela riket. Redan licensinnehavarna uppsöka polisenatt
och överlämna sitt skulle kunna resultat, t.ex att vapnetvapen ge
anmäldes stulet eller den eventuelle gärningsmannent.o.m. attsom er-
kände mordet. Ledde inte denna kontakt till resultat skulle förhopp-
ningsvis jämförelse kuloma vid SKL det.göraen av

Provskjutningsaktionen följandeskulle till Samtligasätt.
licensinnehavare det inhämtats uppgifter redan 1986 skullesom om
registreras de varit innehavare aktuell vid tidpunktenvapentypom av
för mordet. Vapenredogörama i respektive polisdistrikt skulle kon-
taktas för och fullständig inventering. Därefter skulle uppgifterny nya

försäljningar registreras. Varje och vapeninnehavaret.ex.om vapen
erhållaskulle specifikt s.k. OPV-nummer. Numretett ettnummer,

påförasskulle sedan registreras i handlingPU:s databas och varje i
fullständigärendet. En lista samtliga ochaktuellaöver vapen vapen-

innehavare tiden förvid mordet skulle därefter färdigställas. skullePU
sedan kontakta polisdistrikt i för provskjutningar. sambandIett taget
härmed skulle informationsskrivelse till licensinnehavarna, kallelse,

frågeformulärkvitto/kontrollblankett särskilt tilloch översändasett
vapenredogörarna i distriktet. därefterVapenredogörama skulle sända
kallelse och informationsskrivelse till licensinnehavama. skulleDessa
anmodas inställa sig med sitt hos PU. I samband medatt vapen

från frågornaöverlämnandet skulle PU ställavapnet representantav en
frågeformuläret.i det utarbetade Formuläret bifogas promemoriansom

frågor bl.a. hur förvarades vid tiden för mordet,upptar vapnetom om
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utlånat,det det iakttagits före respektive efter mordet, hurnärvar
många skott skjutits med det, vilken ammunition använts,som som om

såoch i fall rengjorts, ändrats skullenär Vapnetvapnet vapnet etc.om
sedan förses sittmed OPV-nummer och överlämnas till KKT
Stockholrnspolisens tekniska rotel för provskjutning. Eventuellt
skulle SKL därefter jämföra förekommande spårdetaljer frånkulor
de provskjutna med frånOP-kuloma. Resultaten KKT/SKLvapnen
skulle redovisas skriftligen. Efter provskjutningen skulle licensinne-
havama kallas hämta sinaatt vapen.

den informationsskrivelseI skulle tillsändas respektive licens-som
ocksåinnehavare lämnades information vilken ammunitionom som

vid mordet. Licensinnehavarna ombads för det fall de innehadeanvänts
tvåammunition inlämna denna och irätt typ att patronerav av

förekommande fall asken där ammunitionen förvarades. Ammunitionen
skulle sedan lämnas till KKT skulle föra liggare kodmärkningöversom
och OPV-nummer. Därefter skulle tillsändas SKL för bly-provet
isotopanalys.

Resultaten provskjutningarna redovisade polisdistrikt förärav
polisdistrikt i 13 promemorior, upprättade tidenPU under den 27av

1990 Någon26 juni 1991. samlad redogörelse för resultaten harmars -
återfinnavi inte kunnat i materialet. Vi självahar sammanställt dem

enligt följande.
Totalt 620 aktuella för provskjutning enligt upprättadevar vapen

dålistor. dessa hadeAv resultaten redovisades 429 provskjutits.vapen
75 hade visat sig fel eller ha fel kaliber ochvapentypvapen vara av

därförhade uteslutits. 44 hade piplängd under varför deäventre tumen
uteslutits. Nio påhade uteslutits grund innehavama hadeattav
diplomatisk immunitet. Fem hade uteslutits eftersom innehavama

frånflyttat länet vid tiden försåltsför mordet. Tolv hade vid tiden för
mordet och utanför gåttbosatta länet eller hade inteägarna attvar
spåra. 18 hade felaktigt blivit dubbelregistrerade. oanvändaFyra var
samlarvapen. TvåTre hade skrotats grund pipsprängning. hadeav
anmälts stulna. Fyra hade vid tiden för förvaratsmordetvapen av
vapenhandlare eller polismyndighet. förvarades vid aktuell tid-Ettav
punkt med förvaringslicens utanför länet. hade inlöstsEtt Ettstaten.av
hade pluggats före tidpunkten för avsågmordet. endastEtt en
extrapipa. Ett hade förkommit i Sydafrika 1982. hade bytts bortEtt

spåras.utomlands och hade inte kunnat Slutligen hade en vapen-
handlare köpt inte såltkunnat redogöra för hanettsom vapen vem

till. Totalt hade 183 bort. Dessa utgjorde till-vapnet sorteratsvapen
med de provskjutna 612 vapenundersökningenNärst.sammans vapnen

redovisades återstod således åtta1990-1991 endast undersökaattvapen
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återstårprovskjuta. dessa i dagsläget endastoch eventuellt Av ett vapen
angående GH i kapitel GMP-objekt m.m..uppslagetse

påinkluderar de PUOm därutöver sättannatsomman vapen
återstår femenligt spaningsledningenkommit intressera sig föratt

signämnda, detkontrollera. Förutom detkända röratt omvapen
stals iMockfjärds/Haparandavapnet, S-vapnet, ett vapen som

1976.stals i ArvikaHelsingborg 1983 och ett vapen som

där detstulna/förkomnaUndersökning avav vapen
framgår fabrikat och kaliberdataregistreringen inte

vid tiden förundersökning anmälningar1994 genomförde PU avaven
dataregistreringen intedär detmordet stulna/förkomna revolvrar av

uppgickfabrikat eller kaliber. Somframgick sig nämntsovanvare
för-gjordevid tidigare undersökning till 105 PUdessa st. enenvapen

därefter in kopior aktuellaslagning ochnyad i IVF-basen tog av
skulledet dessa inte gick konstateraanmälningar. När att om vapnenav

kompletterande för-mordutredningen ställdesaktuella ikunna vara
66 anmäl-frågningar polisdistrikt. Totalt granskadestill respektive

dessaeller beskrivits revolvrar. Avningar, vari 87 angivits somvapen
ointressanta. Ettgranskning avföraskunde 86 vid närmare somen

någonstans framkom vad för slagsdet intekvarstod där vapenvapen
fråga tillgripits vid inbrott 1982 hoshadedet Vapnet ett enom.var

för hade avliditsaknade licenskvinna född 1916. Kvinnan vapnetsom
i januari 1986.

Ammunitionsundersökningar3.2.3

Winchesterammunitionstypenbeslöt spridningen1990 PU att av
sannolikhetPiercing, med.357 MetalWestern Magnum största an-som

bly-undersökas. GenomOlof Palme, skullevändes vid mordet en
Naturhistoriska Riks-utfördisotopsundersökning dessförinnan, av

Westem-fabriken i USA,frågor Winchesteroch tillmuseet, genom
mordplatsenkulor upphittatshade kunnat konstateras deatt varsom

månad askarnovember 1979. Detillverkade fabriken i patronersomav
PM, vilket betyddefrån i i fabriken märktsdenna tid förpackats hade

1990-under perioden1979. Undersökningen utfördesjust november
upprättade utredningsmännenden avslutades1996. I samband med att

Sammanställningpromemoria, rubriceradomfattande överen
målsättningenbeskrivs bl.a.ammunitionsavsnittet. promemorianI

tillvägagångssättet vid denna.undersökningen ochmed
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frånutgångspunktMålsättningen undersökningen medmed attvar
från till olikageneralagentenparti skettaktuelltde leveranser somav

ifråga.spåra ammunitionenenskilda köparevapenhandlare försöka av
på så generalagentensgenomfördesUndersökningen sätt att

december 1980från 1979 31perioden den 25 oktoberfakturakopior -
vilkafick framledning dessagicks igenom. Med vapen-manav
den aktuellaammunitionstypen underSverige köpthandlare i som

vapenhandlare, spridda19Totalt rörde det sig övertidsperioden. om
erhållit 118 askar ä5 900hade tillsammanshela landet. Dessa patroner

ocksåframgickgeneralagentenhandlingar hos50 patroner. Av att
5 400Danmark totaltochskett till Finland, Norgeleveranser av

300dessa länder llSåledes till Sverige ochlevereradespatroner.
tidsperioden.aktuell undertyppatroner av

och19 vapenhandlamai juni 1990 deUtredningsmännen tillskrev
från skyl-1979-1980bokföringshandlingarsinabad dessa att spara

år.sådana efter tio Där-handlingar upphördigheten att annarsspara
med inne-förhör höllssamtliga vapenhandlare ochefter besöktes

annnunitions-kännedomanställda hadeoch andrahavama omsom
bokföringsmaterialet till PU:ssamtliga fall ställdesförsäljningen. I
såväl enskilda köparetänkbarauppgifter lämnadesförfogande och om

vilka bedrev s.k.pistolskytteklubbar,ammunitionen grov-somav
licens-ammunitionenaktuella leveranserVid tiden förpistolskytte. var

på s.k. klubb-enskild licens ellerantingenoch kunde köpasbelagd
framgickgenomgång bokföringshandlingarnalicens. Vid förhör och av

varförkontant,så uteslutande skettammunitionsköpen gottatt som
liknande inte fanns.några fakturakopior eller

tänkbaragrovpistolskyttar dvs.kontakt medkomma iFör att -
för tävlingarfå huruvida klubbarnaför uppgifterochköpare att om-

1992 87i februariändamål ammunitionen tillskrevsinköpteller annat
hälftenEftersomhela landet.pistolskytteklubbar, belägna närmareöver

två årjanuari 1994 dvs.skickades iinte svaradeklubbarna senareav -
förfrågan till dessa.uten ny-

enskildatänkbarafrån pistolskytteklubbama kundeuppgifterVia
tänkbarauppgifter andrai sinförhöras. lämnadeköpare Dessa tur om
förhörts.lokaliserats ochPå enskilda köpareharköpare. detta sätt

uppgår 350avseende tillförhörts i dettaAntalet st.capersoner som
gång.hållits undersökningensförhör underTotalt har 500nästan

två tredjedelar detuppskattar PUGenom undersökningen att av
lokaliserats till900000 de 5aktuella partiet, dvs. 4 patronema,runt av

slutkunden.
låg i askar märktadenUnder utredningen patroner typ,togs somav

ammunition i beslagVidarePM, i beslag.med beteckningen togs om
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köparen köpet skett under aktuell tidsperiod. Sammanlagtattangav
drygt 450 påfördelade 31 olika i beslag.togs patroner poster

Efter utredningens låtitgenomförande har PU blyisotopsundersöka
från varje frånAv resultaten undersökningarna framgårpatron post.en

mätvärdena för nio eller överlappar varandra ochatt patroner tangerar
har med OP-ku1oma överensstämmande blyisotopsamrnansätt-en
ning. dessa frånAv nio kommer fyra olika askar med beteckningen 3
PM 7 vilket enligt Winchesters stårkodbeteckning för de äratt
tillverkade den 7 november 1979. Till övriga fem saknades askar. Tre

Övrigainköpta i troligenDorotea, 1979/80. inköptaärpatronema ärav
Örkelljungai Piteå,Floby, Vetlanda, Tingsryd, pårespektive okänt

ställe.
tvåYtterligare förvarades vid beslaget i askar märkta 3patroner

PM 7. Dessa överensstämde blyisotopsmässigt inte med OP-kuloma
de hade näraliggande värden.men

3.2.4 Mockfj ärdsvapnet/Haparandavapnet

Haparandavapnet de 13 rätt typ" anmäldaär ett av vapen av som var
stulna eller förkomna vid tidpunkten påför mordet Olof Palme sesom

under Vapenundersökningar. utgå frånEnligt kanPU attovan man
Mockfjärdsvapnet identiskt med det s.k. Haparandavapnet.är

utredningsomgången.Första Mockfjärdsvapnet aktualiserades genom
tips kom Dåin den 11 1986. meddelade krimi-ett som mars en

nalinspektör arbetade vid rikskriminalen han tidigare deltagit iattsom
rånutredning, där revolver Smith .357Wesson Magnum variten en

aktuell. Revolvem hade återfunnits.aldrig frånEnligt uppgifter en
Veijo skulleR hette Lasse ha tagitA med sig revolvemen person som
till bror i Norge i slutet september 1983. hadeLasse A underen av
utredningen gripits i Finland och utlämnats till Sverige i april 1984.

dåHan hade förnekat all kännedom rånen,Vidvapnet. ettom av som
postkontor i Mockfjärd, hadeägt kula avlossats ochmot ettrum en

återfunnits. Denna kula, fortsättningsvis kallas Mockfjärdskulan,som
skulle finnas hos Statens Kriminaltekniska Laboratorium SKL.

därpå,Dagen den 12 1986, fick frånin uppgifterPUmars en
kriminalinspektör Luleå.i Enligt denne hade revolver Smithen
Wesson .357 Magnum stulits vid inbrott i Haparanda den 6ett
september 1983. Förundersökningsprotokollet rörande inbrottet bi-
fogades. Av detta framgick begåttsinbrottet bland andra Veijo R.att av
Denne hade förutom revolvem stulit bl.a. 100 "Winchesterpatroner
Magnum. förundersökningenI fanns dessutom uppgifter attom
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provskjutits viss utanför Elijärvi och revolvemrevolvem plats atten
sålts till Lasse A.

Två dagar skickade Haparandapolisen till brevPU över ettsenare
fråninkommit Veijo brevet berättade denne det inbrottR. Isom om

han gjort i sommarbostad i Haparanda den 6 september 1983 ochen
rånsin inblandning i i Bruzaholm den 28 septemberväpnatettom

Rånet begått1983. hade han tillsammans med bland andra Lasse A.
rånet vidVid hade Smith Wesson-revolver, Veijo R stuliten som

därefter hosinbrottet i Haparanda, Vapnet hade blivit kvaranvänts.
Veijo R sig dessutom hundraprocentigt säkerLasse A. uppgav vara

tillfälle följtden ammunition stulits vid och sedan medatt som samma
Piercing-patroner,Winchestertillverkade Magnum Metalvapnet var

upphittade kulornadvs. ammunition det slag de mordplatsensomav
från.härrör

uppföljning tipset.Det företogs viss Bl.a. konstaterades det atten av
straff Centralanstalt i Finland och VeijoLasse A avtj änade vid Pelso att

Uleåborgstraff Vidare SKL jämföraR avtjänade i i Finland. ombads
Mockfjärds-kulan OP-kulorna.med de s.k.

maj 1986 meddelade SKL telefon kulan anträffatsDen 5 attper som
rånet någonvid i Mockfjärd inte hade överensstämmelse med de kulor

påanträffats mordplatsensom
Några dagar lades ärendet ad acta.senare

årAndra utredningsomgången. och halvt -i oktober 1987Ett ett senare
Smithgick utredningsman vid igenom anmälningar stulnaPUen av-

dåuppmärksammadeWesson .357 Magnum-revolvrar. Han att en
sådan anmälts inom Haparanda polisdistrikt, liksom 100revolver stulen

framWinchester Magnum-modell. skaffade därförHanpatroner av
frånhandlingarna den utredningen. promemoria, daterad den 15Av en

framgår också Därifrånioktober, han varit kontakt med SKL.att
någonMockfjärdskulan inte hadevid telefonsamtal attuppgavs

såmed OP-kuloma, Mockfjärdskulan iöverensstämmelse attmen var
dåligt skick splittrad och delad det inte gick hundra-att att vara- -

förhörprocentigt säker. promemorian föreslog utredningsmannenI att
hållas provskjutningskulle med inblandade och de platser däratt av
skulle ha skett skulle undersökas.vapnet

också förhör bestulnehöll därefter, i oktober 1987, med denPU
alltsåVeijo deni Haparanda och med R,vapenägaren som var som-

tvåstulit askar 50Vapenägaren berättade bl.a. ävapnet. att patroner av
ocksåPiercing riktigt stulits vidmärket Winchester Metal mycket

köptinbrottet. Veijo R vid förhör Lasse A, vapnetatt som avuppgav
sålt argentinare i Göteborg kallad Claudio.Veijo R, det vidare till en

för undersöka den kraftstationPU besökte polisen i Kemi, bl.a.även att
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i Elijärvi där Veijo R skulle ha provskjutit revolvern med Metal
Piercing-ammunition. kunde emellertidDet konstateras huset hadeatt

kulhål.och det därför omöjligt eventuellarenoverats att attvar se
halvåretförstaUnder 1988 fortsatte PU utreda ärendet. Förhöratt

hölls med antal kunde ha kännedomett antas vapnet,personer som om
bl.a. med Lasse A.

sade sig någotLasse A ha sina brott, han kände varken tillsonat
eller Claudio förhöretM. I slutet sade han dock hanattvapen av var

ifrågasäker inte vid mordet Olof Palme. Ianväntsatt vapnet en
promemoria daterad den 23 april 1988 har utredningsmännen antecknat

efter förhöretde med känt sigLasse A övertygade denneatt attom
mycket väl visste vad hänt med vapnet.som

Våren påbörjadeTredje utredningsomgången. 1989 PU intensiven
rånetutredning kring stölden Haparandavapnet, i Bruzaholm samtav

rånet i Mockfjärd. Det hade vid denna tid visat sig Mockfjärdskulanatt
och OP-kulorna hade blyisotopsammansättning och därförsamma

måste frånsannolikt komma batch tillverkningssats, jfrsamma
kapitel 2. Förundersökningsprotokoll rånetoch arbetsmaterial rörande

rånetSparbanken i Bruzaholm och arbetsmaterialet rörandemot mot
postkontoret i Mockfjärd gicks igenom. I mitten upprättadesav mars
flera promemorior och andra handlingar rörande händelserna, varefter
slutsatser åtgärderdrogs och förslag till framfördes. handlingarDessa
innefattar sammanfattning framgårvad framkommit. Bl.a.en av som
följande.

Haparandavapnet och 91 rätt stals vid villa-patroner typ ettav
inbrott i Haparanda den 6 september 1983. Ammunitionen hade inköpts

Luleå.1979 i sportaffär i Inbrottet klarades och denen upp av
gärningsmännen hand Veijo Veijo harR. Rtog vapnetsom om var
berättat fleraLasse A, finska bröder med kriminell bakgrund,att en av
härefter rånadesköpt 28Den september 1983 Sparbanken ivapnet.
Bruzaholm. Brottet klarades och Veijo R, Lasse A och Jorma Kupp

Rånet sådömdes för det. gick till Veijo ochR Lasse Aatt var
maskerade beväpnade med respektive den revolversamt en yxa som
tillgripits i Haparanda. flyktbilen,Jorma K, körde väntade i dennasom

rånetutanför lokalen. När utfört kördes flyktbilen tillvar grusgropen
månad rånadesdär bytte bil. En den 27 oktober,man senare,

postkontoret i Mockfjärd två maskerade och beväpnade män,av en
med och pistol rånetoch med revolver. Under uppstod visstyxa en

lårettumult och kund befann sig i lokalen sköts ien som av mannen
rånetmed revolvern. Efter försvann i flyktbil stodmännen en som

uppställd utanför och kördes medhjälpare. Flyktbilensom av en
återfanns rånarnavid och vittnen bytt bil där.atten grusgrop uppgav
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alltså detsammatvå rånen ivid deoperandiModus stort settvar-
inblandningmedbegicksdetdärför skäldet finnsoch attatt tro av

personer.samma
rånetfrån ikulanundersökningkriminaltekniskEfter aven

piercing-typ,metaldennakonstaterade SKLMockfjärd att avvar
Vidarei USA.Winchesterfabrikentillverkad i.357 ochkaliber
Smithrevolverspår utskjutitshabarkulankonstaterades attatt enurav

något medellerkaliber .357alternativt RugerWesson vapenur
2.jfr kapiteldessabomdata somsamma

och denHaparandavapnetfå uppgifterframförsökaFör att varom
biståförsökaförbestämde sigfanns PUammunitionentillhörande att

Mockfjårdsrånet, såkringutredningenåklagare handladepolis och som
klarasbrottet kundeatt upp.

från SKLockså skriftligt yttrandeinhämtadestidUnder denna ett
18utfärdats denmeddelande,SKL:sangående Mocküärdskulan. som

följandeapril 1989, lyder sätt:

kula till-Olof PalmestatsministermordetutredningenI somanses enav
visst intresse.Mockfjärd, harån 1983 iden 27 oktobervaratagits efter ett

med denkula ochmetal piercing överensstämmers.k.Kulan utgörs av en
undersökningarjämförandeVidefter mordet.anträffatskulortyp av som

från rånet harkulanochpå spårdetaljer mellan mordkulomaavseendemed
utskjutitskulomaskulle visapåvisats några detaljerinte att sammaursom

eller kalibemrånarkulan kalibem .38uppstått iFråga har äromvapen.
.357.

Mockfjärdanträffad ikulanfår laboratoriet meddelaanledning häravI att
bly-manteln ochfrån ochskilts blykärnanmantelndelad attär attgenom

Winchester-delarna 8,75Tillsammanslidit materialförlust. vägerkärnan
och .357kaliber .38 Spec.tillverkats iutförande haraktuelltkulor av

kaliber .357ihar kulomafrån tillverkarenuppgiftEnligtMagnum.
medan10,2grains ca g,kulvikten 158medendast tillverkatsMagnum

grains 9,7 g. Det150med kulviktentillverkatskaliber .38 Spec.kuloma i
tillfrån Mockfjärd hörtkulansåledes möjligtinte avgöraär enatt om

till kaliber .357 Magnum.Spec. elleri kaliber .38patron

hakunde tänkas20-talförhör medHärefter höll PU ett sompersoner
upprepade tillfällen.vidhördesdessalämna. Fleraupplysningar att av

chefsåklagaren iunderrättades PUmånadsskiftet 1989maj-juniI av
Abegära LassebeslutathonAnderbergChristelBorlänge attom

rån Mockfiärd deniförmisstänktsannolika skälhäktad grovtsom
Leksandshäktades A1989 Lassejunioktober 1983. Den 527 av

septemberfrån Finland. Iutlämnadbegärdesvarefter hantingsrätt,
och hanutlämnasskulleFinland hanibeslöt myndigheterna1989 att

bestämdemånads Däreftertid.i Falun undersitta häktadkom att ca en
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åklagaren påhan i brist bevis skulle friges. dåUnder tiden Lasseatt A
väntade beslut i utlämningsfrågan dåoch han häktadett satt
förhördes han vid fem tillfällen PU. någotHan vägrade sägaattav om

vid det sista förhöret hänvisade han till sina bröder.vapnet men en av
Brodern, Harri A, hade häktats för brott i slutetett annatsom av

oktober 1989, förhördes därefter vid flera åtta tillfällen under de- —
två månaderdrygt han frihetsberövad. Harri A, tidigare dömtsvar som

för brott och bl.a. suttit frihetsberövad Säters sjukhus en psykiatrisk
klinik vid flera tillfällen, berättade Haparandavapnet sålts vidareatt av

mördad vid Veikko såltHan hade det tillen nu man namn en person
skulle narkoman. För avslöja på köparen begärdeattsom nanmetvara

Harri A ersättning i skilda fonner. Från början krävde han straffrihet
för de brott han eventuellt gjort sig skyldig tillsom att tagenom
befattning med Haparandavapnet och för den stöld han vid det aktuella
tillfället häktad för. Därefter krävde han 100 000 kr och namnbytesatt i
ersättning. Härutöver ville han bli frånöverflyttad Haparandafängelset,
där han vid tillfället placerad, till häktet i Västerås. PU begärde ivar
anledning härav hos Kriminalvårdsstyrelsen Harri A skulle förflyttasatt
till Västerås. Han flyttades till häktet i Västerås den 3 januari 1990, en
dag innan han skulle frisläppas. Harri A förelades vid ankomsten till
Västerås skriftlig utfästelse daterad den 2 januari 1990 och under-en
tecknad chefen för rikskriminalen Tommy Lindströmav samt

Ölvebro.spaningschefen Hans Utfästelsen innehöll allmän information
den utfästa belöningen med följande tillägg Den Eder begärdaom : av

100000 kr utbetalas därest Edra upplysningar leder tillsumman en
identifiering mordvapnet. Harri krävdeA emellertid kontant betal-av
ning i förskott.

Under 1990 fortsatte utredningen i ärendet. Nya undersökningar
företogs och ytterligare förhör åtgärdernahölls någotledde tillutan att

konkret resultat.mer
ÖlvebroI september 1990 sammanträffade bland andra Hans och en

utredningsman med Harri A Harri förevisadesA vid tillfälletnytt.
100 000 kr i 1000 kr-sedlar han fåskulle direkt efter PU hunnitattsom
kontrollera hans uppgifter vapenköparen. Harri A ville dock haom

direkt och dessutom svenskt medborgarskap. Somettpengarna ett
alternativ erbjöds han förskott under tiden hansett summan
uppgifter kontrollerades. Harri gåA vägrade med erbjudandet.

Fortsatt utredning. PU har fortsättningsvis kontinuerligt ärendet.utrett
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påstodaktuellafrån deprovskjutningarFlera kulor personernasom
undersöktsharHaparandavapnet-Mockfjärdsvapnetsig ha gjort med av

utredningenden iammunitionstypsigSKL visat änannanvara avmen
aktuella.

juni 1992omgångar 1991 respektivetvå under novemberiPU har
efter detFlosjön i Dalarnabottenundersökningar igenomfört att

skulleHaparandavapnet-Mockfjärdsvapnetuppgifter inkommit attom
från uppgifts-delsUppgifterna härrördeslängts där.ha anonymen

påstodhanfrån platspekatdels Lasse A,lärrmare, attut somensom
bottenförhållandena goda bordefrån. Eftersomkastatsvapnet manvar

detfunnit revolversannolikt hasökmetodenmed den använda omen
området.i avsöktaNågon dock inte detnågon. revolver dökfunnits upp

tvåochpå Adet Lasseframkommit pekarUppgifter har att varsom
varitkvinnabror tillSeppo Tandra identifierade en sompersoner,

kalladbröderna A ochsammanboende med en personen annan av
"Raggar-Lasse" hadeMockfjärdsrånet.begickRaggar-Lasse", som

häktnings-rånet anslutning till dettaför ihäktadbegärts nära men
framställningen avslogs.

uppgifter tillpå initiativ lämnat1997i decemberSeppo T har eget
Mockfjärdsvapnet ochhafttill hösten 1985framhanPU attom

såltvid denna tidoch hani sin besittningammunition till detta att
ammuni-ochförsäljningenEftersomtill Christer P. vapnetvapnet av

velatintegäming har hanbrottsligenligt Seppo T närmaretionen utgör
preskriptions-gällandehan upplystshändelsenberätta trots att omom

möjligen kan berättatill hanhänvisatregler. harHan att mera
ärdsrånet preskriberats.Mockfjefter detöppenhj ärtigt att

medpå delat cellKumla-anstaltenhanSeppo nämndeT även att en
härefter kart-harbekant med Christer P. PUoch denneGösta P att var

förhörtanstalt ochde vistatsunder vilken tidrespektivelagt trevar
vid handenfebruari 1998,skedde iKartläggningen,Gösta P. gavsom

juni 3perioden den 7på Kumla-anstalten undersuttitsamtligaatt -
iägdeförhöret,under1982. Göstaoktober P som rumuppgav

välganskaChrister P1997, han kändedecember namnetattatt men
förhelt okänt honom.Seppo T var

Vår gransk-1998.27 oktoberRånet Mockfjärd preskriberades deni
Så långt hadetidpunkten.ungefär densig fram tillning har sträckt

avsnitt hari dettahållits Utredningenförhör i ärendet.cirka 150
intensitet.med tidvisemellertid fortsatt stor
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3.2.5 S-vapnet

S-vapnets de 13 "rätt"är anmäldaett typav vapen av som var som
stulna eller förkomna vid tiden för mordet Olof Palme.

I daterat spaningsuppslag finns uppgifter revolverett attom en
Smith Wesson stulits vid inbrott 1977. Av anteckningett en upp-

framgårslaget detta fogats till utredningen i april 1986. uppslagetIatt
finns också kopia brottsanmälan intagen. framgårAv denna atten av
inbrottet ägde i Jens S:s lägenhet i Stockholm den 17 decemberrum
1977. Vid inbrottet tillgreps bl.a. revolver Smith Wesson .357en
Magnum och femton skott.

I 1989 kontaktade ville PU. Mannenmars en man som vara anonym
berättade århan begåtttio tidigare inbrott i lägenhetatt ettca en en
viss Påadress i Stockholm. dörren hade S varit angivet.namnet

hadeMannen där tillgripit revolver och ammunition till denna.en
Revolvem med ammunition sålthade han därefter Håkantill A som nu

död.var
såTill hadePU tidigt den 4 1986 kommit in tipsett annatsom mars

Håkan A. Det pensionerad polis berättat han iattom var en som en
Håkanutredning förhört A, kallad tavelskojaren. Denne skulleäven

enligt uppgift inneha .357 Magnum-revolver och kompis meden vara
knarkförsäljaren Gösta A. I anledning tipsdetta hade i mittenPUav av

1986 inhämtat uppgifter såväl Håkan A Gösta varitAattmars om som
frihetsberövade vid tiden för mordet Olof Palme.

mittenI oktober 1989 förhörde BjörnPU S. Björn S berättade attav
han 1983 eller 1984 köpt Smith Wesson .357 Magnum-revolveren

Håkan A. Denna händelse tidsbestämde han till 1978-79. Iav senare
samband Håkanmed köpet hade berättat frånA revolvern kom USAatt
och inte någotstulen vid inbrott i Sverige. Björn S hadevar senare
införskaffat ammunition till mindes inte vilkenvapnet typmen av
denna varit. Vapnet hade haft tums-pipa, varit svartfärgat ochen sex
haft kolvplattor mörkt material. Vid tillfälle Lasse H,närettav en som

avliden, varit närvarande hade Björn S suttit och lekt mednu var
gåttEtt skott hade Lasse Hzs skoklack ochvapnet. penetreratav,

därefter träffat taket. Björn S trodde kulan fortfarande kvar iatt satt
taket hemma hos honom. Efter tid hade såltBjörn S tillbaka vapneten

Håkantill A.
Därefter började PU utreda stölden S-vapnet.närmareatt av
I oktober 1989 besöktes Björn S:s bostad. Det konstaterades därvid
det dels fanns märke i hålgolvet, dels i taket där kulaatt ett ett en

gåtteventuellt kunde ha Någonin. kula anträffades dock inte vid detta

8 S-vapnet uppkallat efter den legaleär skrivsNamnet inte här.ägaren. ut
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fickpolisernatillfrågadesSBjörnundersökningstillfälle, varför om
eventuella kulan.påträffa denförsökåterkomma och göra attett nytt

farhansberättade detHantid förhördes JensVid att varsamma
hade Jens19741954.inköptshadelicensen förhade vapnet, somsom

Smithsvaitoxideradför det. Vapneterhållit förvaringslicensS envar
Stums-pipa. JensmedPatrolmanHighway.357 Magnum,Wesson sex

vid inbrottet.stulitsammunitioninte vilkenmindes typ somav
oktoberS i slutetmed Jenskompletterande förhörVid avett par

provskjutitSuppgifter, bl.a. Jens vapnetytterligareframkom1989 att
låg idet tillgrepsochSverige när ettivisst ställe vapnetvästra attett

inuti.teddyfoder Jensfordral medspräckligtblixtlåsförsett mörkbrunt
diabilderfotografier ochockså flera vapnet.överlämnadeS

Håkan be-A:skartlades1990början1989 ochUnder slutet avav
för brottdömdaallatiotalvarvidkantskapskrets, utomett enpersoner -

det idärvidframgicktillfällen. Detfleravid eller attförhördes ett-
med illegalaHåkan handladeAkäntallmäntkretsdenna att vapen,var
från FleraUSA.många insmuggladerevolvrar,pistoler ochfrämst av

hoshemmaaktuellrevolvrarfleraellerhadede hörda typsett aven
in-Håkan A köpt1982hanHåkan A. En att enavuppgavperson

1985haderostfri. Vapnetbeskrevssmugglad .357 Magnum somsom
kändeStockholm. EniGalärvarvetvidikastats personvattnet annan

troligen.357 Magnum,Smith WessonHåkan överlämnatAtill att en
vådasköt sig själv1980-taletbörjanifrån tillFlorida, avsompersonen

med revolvern.till döds
Håkan A.beträffanderegisterslagning1990 företogsjanuariI en

avlidit 1988.riktigtmyckethadeDenne
SSverige där Jensiden platsundersökte PU1990 västraSommaren

Skulor JensanträffadesHärvidprovskjutit revolvern. tre uppgavsom
skickadesKulornahanövningsammunition använt.från den somvar

sakkunnigutlåtande dendateratundersökning. Iomgående förtill SKL
kulomainsändadekonstaterade SKL typen19918 att var avmars

spårjämförameningsfulltdet inte.38 ochi kaliber attWadcutter att var
s.k.deEftersom detdelar.mantladespår i kulasblykulor medi en

delenkopparmantladespår i denanvändbaraendast fannsOP-kuloma
OP-utskjutitsfrågan de kulomafick tre vapen somsammaurom

kulorna" lämnas öppen.
uppgiftennämndatidigareföljdes denoktober 1992I en personom

utredningsåtgärderdelEfterPU.vådaskjutit till dödssig enupp avsom
julafton 1984.begått självmordfå framlyckades att mannenman

modell.357 Magnum,Smith Wessonskjutit sig medhadeHan en
utredningshandlingarnaAvtillverkningsnummer.med visst581, ett

Vidvarifrån kom.spåragåttinte hadeframgick det vapnetatt enatt
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slagning i det centrala vapenregistret konstaterades inteatt vapnet var
anmält stulet eller förkommet.

I november 1992 skickade PU via förfråganInterpol till USAen om
påden julafton 1984 beslagtagna revolvem. förfråganI detattangavs

fanns skäl revolvem frånsmugglats USA till Sverigeatt anta att och i
anledning därav fåönskade PU i USA tillverkats,veta vapnetvar som
till återförsäljarevilken sålts,det huruvida återförsäljaren kunde ange

köpt anmält stulet eller för-vapnet samtvem vapnetsom om var
kommet i USA. Samma månad erhöll frånPU USA ifråga-svaret att
varande serienummer ogiltigt. Serienumret återfinnasskulle påvar
kolven och detta avlägsnats eller ändrats gick inte spåra.om vapnet att

Härefter fick PU via polisen i det distrikt där självmordet ägt rum
och via SKL, förvarade fram Eftervapnet, ett nyttsom nummer. en ny
förfrågan till USA erhölls i januari 1993 spårats tillsvaret att vapnet en
vapenhandlare i Texas. Vapnet hade den 7 april 1982 sålts till svensken
Lars födelsenummer I oktober 1993 förhörde PU Larsvars angavs.

Denne berättade han varit anställd vid rederi och arbetatatt ett en
båt gick till USA. Vid tillfälle hade det uppstått problemettsom ett

båtenmed och dåLars S hade i USA under tid. Under dennastannat en
tid 1982 hade han köpt ifrågavarande i Brownsville, Texas.vapen- -
Härefter råkathade han för bilolycka fåttoch flygas hem tillut en
Sverige. dåVapnet hade blivit kvar i USA.

Den 9 november år1993 fyra efter det PU inspekterat ochatt-
undersökt det eventuella kulhålet i taket Björn S:s lägenhet beslöt—
kammaråklagaren Per-Erik Larsson husrannsakan skulle iägaatt rum
Björn S:s lägenhet i syfte eftersöka och säkra kula frånutskjutenatt en

revolver Smith Wesson .357 åtgärdenMagnum. Att aktualise-en
rades vid denna tidpunkt har spaningsledningen förklarats med attav

frågadet ingripande åtgärd, innefattande rivningsarbetenvar om en
våningarflera Någon husrannsakan och därmed åtgärd detupp. av

slaget korn emellertid stånd.aldrig till framgårDäremot Björn Satt
besöktes i mitten december år. Han berättade dåav attsamma
vådaskjutningen inträffat minst år före mordet. Björnett par som
varit sjuk efter hjämblödning, han i samband med hanatten attuppgav
tillfrisknat något kommit fram till våda-vidanväntsatt vapnet som
skjutningen varit automatpistol kaliber .45. Den Smith Wesson-en
revolver han köpt Håkan A och han sedan lämnat tillbakasom av som
hade varit och kommit fråndirekt USA. Den levereratny som vapen

Håkantill tvåA bröder, välkända i vapensmugglar-var en av som var
sammanhang.

Den utredningsåtgärden vidtagits i avsnittetsenaste ärsom en
undersökning gjorts Tekniska roteln grundval fotografiettsom av av

Ändamåletpå S-vapnet. med undersökningen bl.a. fastställaattvar
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kontaktat Smith WessonsKKT,fabrikat och modell vapnet. som
expertutlåtande,förSverige, Anders Lexne,generalagent i ett

modell 28 HighwaySmith Wessonkonstaterade vapnetatt var en
.357i kaliber Magnumpipa15Patrolman med tums avcmsex -—

tillverkning.äldre

Linköpingsvapnet3.2.6

TättdeLinköpingsvapnet är typtrettonett som varvapen avav
på Olof Palme.vid tiden för mordetförkorrmastulna elleranmälda som

förmodligenodaterat, upprättatspaningsuppslagI ärett mensom
Smithrevolvermånad uppgifter1986, finnsunder att enommars

istulits vid inbrottmed hölster ochkaliber 357Wesson ettrem
juli 1980.Linköping den 15

finnsodaterat,spaningsuppslag, detUnder ävenett annat en
revolverstölden ibl.a.rörandefleraförundersökning mot personer

någonframgår vid inbrottdetregistrerad. dennaLinköping Av ettatt
stulitsLars Hjuli 1980 hemma hos kaptenengång 17under tiden 15 -

.357Smith Wessonrevolverdessabl.a. Etttre var envapen. av
också stulits liksomhadetillhölster ochEttMagnum. vapneten rem

fabrikat.150-200 okäntpatroner av
Härvidbörjade utreda stölden dettaPUnovember 1988I vapen.av
Andersförundersökningen misstänktaförhördes de i personerna,en av

sålt irevolvem tillefter stöldenhanF. Denne att en manuppgav
påinteAnders F mindesNorrköping för 2000 kr. namnet mannen men
Kvinnan hördeskanske kände tillhänvisade till kvinna namnet.somen

några upplysningar i saken.kunde inte lämnamen
framgårmaj 1989daterade den 18utredningsanteckningarAv att

under OPnoteringhittatkontroll i de s.k. OP-pärmamavidPU nrenen
med tillverk-kaliber .357revolver Smith Wesson337 att enom

undersökts KKTLinköpingsvapnetningsnummer 209711 dvs. av--
SKL noteringinnehölluppslag,tilloch OP 337 knutet ett ensomvar

1986,10 novembervapeninnehav dengripits för olagaEPeterattom
interevolvemSKL konstaterattagits i beslag ochrevolvem attattatt

Olof Utred-avseende Palme.mordutredningenaktuell ikunde vara
varkendetsärskilthar i anteckningarnaningsmannen noterat att av an-

utlåtandeeller SKL:sprotokollKKT:smälan Petermot avav

9 ochsammanställts KKTsärskildas.k. OP-pärmarnaDe pärmarär somavsom
företagits i utredningenkulorochde undersökningarrör avsomav vapen
Palmegruppen.finns idag hosOlof Palme. OP-pärmarnamordet
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framgår vilken ammunition fanns i vid beslaget ellertyp vapnetav som
provskjutits med.vapnetsom

Till utredningsanteckningama såvälfogades anmälan, KKT:s
protokoll utlåtande.SKL:s utlåtandeSKL:s daterat den 22 aprilärsom

utlåtandet1987. framgårAv tvåmottagit tvåkulor och hylsoratt man
från provskjuten revolver och Kulorna jämfördes med de kuloratten

tillvaratagits på mordplatsen. Liksom dessa kulor hade desom nu
insända kuloma märken efter fem högervridna bommar med bredden

Några2,4 2,5 överensstämmelser beträffande mikroskopiskamm.-
detaljer iakttogs inte. talade förInget mordplatskuloma och deatt nu
insända kuloma skjutits insändaDet kul- ochut ur samma vapen.
hylsmaterialet jämfördes kulormed och hylsor tidigareäven som
registrerats enligt påvisadesFAP 446-1. heller någraInte härvid över-
ensstämmelser.

I mitten oktober förhördes1989 Lars H, ägde vidvapnetav som
inbrottet, tvåvid tillfällen. erhållitDenne berättade han meddelandeatt

anträffats någrahan inte haft anspråk på fåatt vapnet att attom men
tillbaka erhållitdet eftersom han frånersättning för för-vapnet ett
säkringsbolag. Rörande han det varit ellervapnet att svartuppgav
blånerat och haft bruna kolvplattor. Han kunde inte piplängduppge

lång.beskrev pipan Beträffande ammunitionen stulitsmen som som
berättade han försvunnitdet bl.a. mycket stark Dessaatt sort.en

varit 40 beskrevs utseendemässigt och Lars Hpatroner, st.,som ca
berättade de varit förpackade i gula askar, troligen bårdmed rödatt en
och försedda med "super X. Vid förevisning olikatexten sortersen av
ammuntionsaskar pekade Lars denH ask ammunitionenut typ av som
Winchester Metal Piercing sålts.357 i föreMagnum 1980. Lars H
berättade han köpt ammunitionen tillsammans med revolvem,att
troligen i början 1970-talet, i vapenaffär utanför Linköping.av en

mittenI oktober 1989 skickade ocksåPU de tidigareöverav
undersökta kuloma förvarades hos KKT till SKL för blyisotops-som
undersökning. Resultatet ha varit negativt, dvs. kuloma visadesynes
ingen överensstämmelse med dem upphittats mordplatsen.som

börjanI december 1989 inhämtade hela förundersökningenPUav
Peter E rörande olaga vapeninnehav. denna fannsI kopia detmot en av

undersökningsprotokoll från tillgångKKT PU sedan tidigare hadesom
Påtill. kopian i förundersökningsprotokollet fanns tilläggett som

påsaknades PU:s kopia. Tillägget löd I stötbotten finnspatronerna
‘W.W Super, 357 Magnum’. förbrukatsPatronema har vidtexten prov-

skjutningen. tillståndspliktigaPatronema enligt § 5 vapenlagen".är
såledesKKT har gjort tillägget ammunitionstyp vid ettom senare

tillfälle då protokollet upprättades och expedierades första gången.än
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begäranskickade vidaredecember 1989 PUbörjanI omen nyav
haftsamtal PUrefereras tillprovskjutning till SKL. I denna ett som

tidigarepipa vid detdärvid diskuteratsmed SKL. Det hade att vapnets
spår yrkesmässigtinteuppenbaraundersökningstillfället bar av en

förkortning densamma.utförd av
ochvapenlicensen, vapenkortetviatid försökte PUVid denna

få fram uppgifterinköpts,vapenaffar därdeninnehavaren vapnetav
inte.lyckades emellertidpiplängd.ursprungliga Dettavapnetsom

någrafå uppgifterframvia Eheller kunde PeterInte omman
tidmördades vid dennadennepiplängd eftersomursprungligavapnets

-i december 1989.
få undersöktes dettaframmedEfter vissa problem vapnetatt av

november 1990, kon-sakkunnigutlåtande, den 12dateratSKL. I ett
såfrån ursprungsskickförändrats sittrevolvemstaterade SKL att

piplängdursprungligen haftsannoliktpipan,sätt att en om sexsom
ochåterstående och kometlängd llkapats till atttum, om cmen

efterSKL drogSlutsatsenkomfoten avlägsnats.därigenom nysom
mikroskopiskavidtagnaoch den därefterprovskjutning med vapnet

med OP-jämförelsedet vidundersökningen kuloma attvar enav
"några beträffande mikro-överensstämmelserkulorna inte iakttagits

således tillvaratagitsför de kulortaladeskopiska detaljer. Inget att som
det insändaOlof har utskjutitsPalmeplatsen för mordet ur

nuvarandetill sittåtminstone efter ändratsinte det vapnetattvapnet,
skick.

företogs iutredningsåtgärdema i avsnittetsista registreradeDe
berättade honDå änka. Honkontaktades Peter Ezsseptember 1994. att

tillhänvisadede hade träffats1986 kände Einte Peter utansenare --
identifieradedå haft sällskap med denne. PUkvinnaannan somen

såvitt med henne.framgår aldrig kontaktkvinnan togmen
återfunnetsåledes identifierat ochsigDet rör ett varsvapen,om

intenågot det skicket kanvid tillfälle kapats. Ipipa emellertid vapnet
i sittuteslutas detkan det intevid mordet.ha Däremotanvänts att

emellertidkanmordet. Dettaursprungliga skick vidanvänts numera
inte längre utredas.

utrikespolitisk3.3 Inhämtande av

roll isakkunskap. UD:s

mordutredningen

framgår skilda tillfällen anlitat UDvidutredningsmaterialet PUAv att
influtit via UD. Denåtgärder liksom uppslagför och bedömningar, att
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roll UD spelat i mordutredningen framträder dock med tydlighetstörre
ärendet.i det relativt omfattande material UD samlat i Kom-som

missionen gåtthar igenom detta material och inhämtat upplys-även
frånningar UD-tjänstemän m.fl. Sammantaget framgår följande hurom

åren.samarbetet mellan och fungeratPU UD genom

3.3. l Allmänt

Kabinettssekreteraren Jan Eliasson, vid tiden för mordet chefsom var
för insågUD:s politiska avdelning, under de första dagarna efter
mordet inom UD skulle behöva tillskapas föratt apparat att ta emoten

inkommande tipsflod. ändamålFör detta kallade han till sigen
kanslirådet Nils G Rosenberg, krigsmaterielfrågorbl.a. handhadesom
och kontakterna med polis och Säkerhetspolisen. Nils G Rosenberg
tillfrågades påhan kunde sig uppgiften samla alla tips rörandeta attom
mordet. Han accepterade och EliassonJan därefter samtligagav an-
ställda inom direktiv sådanaUD alla tips skulle via Nils Gattom

ansågRosenberg, eftersom han det oerhört viktigt medatt var en
helhetssyn materialet. Jan Eliasson följde själv arbetet ochnoggrant

mångakom med förslag idéeroch vad borde Nils Ggöras.om som
Rosenberg vidarebefordrade samtliga tips till Palmeutredningen.

Samtidigt korn länspolismästaren Hans Holmer till sig knyta denatt
Åströmförre ambassadören rådgivareSverker i utrikespolitiskasom

frågor.
första utredningsåretUnder det skedde mordutredningens samarbete

med därförUD dels via UD:s politiska avdelning och den där utsedde
Åström.sambandsmannen, Nils G Rosenberg, dels via Sverker

1° bestårMaterialet till delen tips till utlandsmyndighetemastörsta av som
vidarebefordrats till frånUD, i anledning förfråg-UD dessa tips ochsvar av

frånningar PU till UD och utlandsmyndighetema med begäran analy-t.ex.om
eller biträde vid kontakt med utländska myndigheter. Tipsen har vidarebe-ser

fordrats till nått förfrågningarPU dag de har tipsUD. Utöver ochsamma som
finns promemorior frånupprättade inom UD och meddelanden till och PU.
Handlingarna samlade i tolv avdelningen utrikesministernär UMKpärmar
med kansli. likaledes ocksåEtt tämligen omfattande material finns i UD:s
arkiv. finnsDär handlingar internationell frånrörande rättshjälp den enhetäven

Ävenfrågorhandlägger innehållerdet slaget. dessa handlingar ställvissom av
uppgifter intresse för granskningen mordutredningen. Allmänt kansettav av -

UD-materialet i det berör enskilda sådantutredningsuppslag dubblerarsägas att
finns hos i enskildheterPU; kan det dock tillföra sakupplysningar. UD-som -

materialet överskådligt.välordnat inte lättär men



SOU 1999:88 utredningsåtgärderVissa generella 219m.m.

3.3.2 Uppdrag till förre ambassadören Sverker
ström

ÅströmsAllmänt Sverker uppdragom
ÅströmSverker yrkesdiplomat och hade tjänstgjort ambassa-var som

dör och kabinettsskreterare vid VidUD. mordtillfället 1986 hanvar
pensionerad; sin befattning svensk ambassadör i Paris hadesenaste som

lämnat dåhan 1982. hade, enligtHan vad han han hördes införuppgav
Juristkommissionen någraden 10 1987 därefterinte haftmars
uppdrag för UD. Däremot hade han ibland biträtt Olof Palme, bl.a. i
samband hållitmed det tal Olof Palme i oktober 1985 hade vid FN:s
40-årsjubiléum. ocksåHan hade haft diplomatiskuppdragett av

statsrådetkaraktär för Birgitta Dahl. berättade införHan Juristkommis-
år,sionen vidare han sedan dvs. börjanmed 1984, disponeradeatt tre

tjänsterum i Rosenbad, i statsministerns kansli.ett
ÅströmSverker kontaktades kort efter mordet förlagsdirektörenav

frågadeEbbe Carlsson, han kunde tänka sig bli Hansattsom om
rådgivare frågor.Holmérs i utrikespolitiska kände Holmér sedanHan

tidigare. Bl.a. hade han under sin tid Parisambassadör vigt Holmérsom
då åttiotalet.denne gifte sig i början sammanträffadeHan därefterav
måndagen medden 3 Ebbe Carlsson och Hans Holmér. Mötetmars

Åströmutmynnade i Sverker skulle författa promemoria vilkaatt en om
utländska grupperingar kunde intresse för mordutred-som vara av
ningen.

ÅströmförfrågansambandI med denna Sverker kontakt medtog
detUD och efterhörde departementets inställning till föreslagna

uppdraget. hade inget erinra. framgåttUD Samtidigt hade UDatt som
vidtagit vissa dispositioner anledning kanslirådeti mordet och utsettav

ÅströmNils G Rosenberg till sambandsman. Det beslöts Sverkeratt
skulle ha kontakt med Nils G Rosenberg i sitt uppdrag.

ÅströmSverker träffade den 5 Holmér i polishusetHans ochmars
överlämnade den hanpromemoria utlovat dagen innan. Vid mötetsom
närvarade Nils G Rosenberg.även

ÅströmsambandI med HolmérHans engagerade Sverkeratt
Åströmfrågade han denne han offenligt kunde sinom uppge som

medgav.utrikespolitiske rådgivare, vilket denne Arrangemanget
såvarade länge Hans Holmér kvarstod spaningsledare, dvs. tillsom

februari 1987.

Juristkommissionens utfrågningI diskuteras presskonferens där Sverkeren
Åström hade komponent i spaningsorganisationen. Sverkerpresenterats som en
Åström sade sig så,ha detta och den framställt saken full-reagerat mot att som
ständigt hade missuppfattat situationen.



SOU 1999:88utredningsåtgärdergenerella220 Vissa m.m.

Åström såväl Juristkommissionenhar i samtal medSverker som
framhållit icke officiellt ochmed han uppfattade uppdragetatt somoss

någonförhållanden.på uppbar aldrig eko-grundat personliga Hanrent
framhållitsamtidigt han höll UDnomisk ersättning. Han har att

och iföretog sig inom för uppdraget all-underrättat allt han ramenom
frånåtföljas någon vid sinaUDmänhet lät sig representant sarmnan-av

tillfrågadesJuristkommissionenHolmér. Införträffanden med Hans
Åström på bedrivit sin verk-uppdrag han arbetat ellerSverker vems

personlig relationsvarade det hade sigsamhet. Han rörtatt rentenom
hade med tanke detHolmér och honom själv, hanmellan Hans

Holmérextraordinära tyckt det varit självklart Hansläget göraattatt
lika självklart inte utföraden tjänsten. tillade det varitHan attatt

meduppdraget i ständig kontakt UD.änannat
Åströms upprättade och instämplade vidSverker promemorior är

ÅströmÄven från framstår Sverkeri andra handlingar UDUD. som en
såuppfattadesfinns anledning handel departementet. Det att tro attav

Vidi kontakt med i sammanhanget.han själv ettav personer var
anhållanantal främmande medtillfälle kontakter med statertogs ett om
ÅströmSverkerbiträde utredningsarbetet. beskrevsi Detta av

Juristkommissionenzdå utfrågadesföljande dennesätt av

till ledning det skullejag initiativet till UD:s ävensägaatt att,tog om---
såså ska vi vi kallarmycket extraordinärt handlingssätt, göra attettvara

engelsmannen, fransmannen,olika ambassadörer. Vi valderad utupp en
dom.västtysken och Italien, jag det Unge-amerikanen, atttror varryssen,

Och jagkallade dem i och ordning.fär sex-sju ambassadörer och turupp
Och till dom det vinärvarande de flesta dom görmötena. attsa nuvar av

ocksåärendetväldigt ovanlig diplomatisk demarche hos ärer, menen
så statsministrar mördade i Sverige.ovanligt, för vi har inte haft mycket

upplysningarvidarebefordra till regering alla domOch vi ber attatt ernu er
från hemliga eller inte hemliga tjänster, kanni har hemliga tjänster,som era

någon helst relevans för den härinhämta det här, harom som som
ni vidarebefordrar tillutredningen, vill vi gärna att oss.

framgår åtminstonei antal falldokumentationen hos detAv UD ettatt
Åström inkom och hanSverker de atttog emot svar somvar som

svenska regeringens/mord-därvid ha uppfattats densynes som
nedan.resultatet initiativet,utredningens Omrepresentant. av se
vad Sverkermordutredningen skedde enligtKontakterna med

Åström två tillfällen kom hanHolmér Viduppgivit med Hans ensam.
med spaningsledningen. Ettdock delta i mötenamötenatt var avav

medarbetare till Hansinkluderade andrasocial karaktär och även

Åström2 utfrågning den 10 1987.Juristkommissionens med Sverker mars
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före-Holmér. andra ledningsgruppsmöte den söndagDet ett somvar
påtillfälle sammanträffade hangick operation Alfa. Vid Hansett

dåvarande förundersökningsledaren K.G.Holmérs initiativ med
själv kontakt medSvensson. Vid tillfälle han stats-ett annat tog

vid Justitiedepartementet, för efterhörasekreteraren Harald Fälth att
frågaregeringen interpellation i riksdagen, därhur tänkte besvara en en

ÅströmsSverker i utredningenroll rests.om
ÅströmEnligt Sverker hade problem med samarbetet medUD

samband detsäkerhetspolisen. Holmér ordnade i medHans ovan
Åströmså Rosenbergnämnda den Sverker och Nils G5mötet attmars

få för diskuteraskulle träffa tjänstemän vid Säkerhetspolisen att
Initiativet utföll mindre väl; Sverkerutländska grupperingar intresse.av

Åström uppfattade okunnig och ointresseradhan detmottogs av en som
medtjänsteman. bemöttes med oginhet. Saken sedermeraDe togs upp

Sven-Åkechef Hjälrnroth, framförde ursäkt.säkerhetspolisens som en
Åström förhållandetEnligt mellan och säkerhets-Sverker hade UD

dåligt. dåligtSärskilt varit under den tidpolisen länge varit hade det
Åström varit kabinettssekreterare vid bl.a. grundSverker UD, attav

dåvarande Sverkerrikspolischefen Carl i samband medPersson, att
Åström säkerhets-1972 tillträde sin tjänst, till Olof Palme anmält att

Åström säkerhetsrisk.polisen bedömde Sverker själv utgjordeatt en

ÅströmsSverker promemorior m.m.
Åström första kontaktenpromemoria Sverker upprättade efter denDen

Ebbe Carlsson i "Utrikes-med Holmér och har huvudetHans texten
avdelningen och rubriken Promemoria 1986-departementet Politiska

efter i03-04. Holmér samtal kvällen den 3 mars. Den harFör Hans
övrigt följande lydelse.

Möjligheten mordet begåtts för utländsk lejdatt representant gruppav -
måstemördare eller fanatisk medlem givetvis studeras Härnoggrant.-

några tankar.

Några alternativ studerasbör rimligen
Östeuropasvårt någontänka eller i utomDet sigär att stat grupp

Några reservationer bör dock FörJugoslavien eller Latinamerika. göras.
fiende dennai Nicaragua Palme uppenbarligen attcontras menvar en

i och synligt styrd amerikanska intressen, skullehög grad heltgrupp, av
terrordåd frånföreta regionen inte sannolikt.fjärran den ärett egna

sågPinochets i utanför Chile naturligtvis i Palmeanhängare och mot-en
ståndare. osannolikt.de skulle gripa till högstMen äratt nu vapen
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motståndare.Gäller fanatiskadetsamma Castros och talrika De heltär
syftandemedvetna Palmes och Sveriges kontakter med Cuba, bl.a.näraom

åstadkomma förhållandetill förmodar jag, möjligt rimligareatt, ettom
mellan Cuba och USA. Saken bör prövas.noga

Afrika liksom fr.0.m. Pakistan kan väl rimligen uteslutas.Asien österut
Möjligen bör beaktas sikhema i Palmes vänskap med fru Gandhi ochatt
hennes ovänskapligtnuvarande premiärministern minst sagtson, nog var
inställda till Palme.

från hållEndast i fall har utländskt ansvarigtett attantytt statman annan
skulle ligga bakom. Det gäller för utländsk publik Tassmed-ett avsett
delande artikel följande författare, variden 2 och dag känd USAmars en av
i beslöjade ordalag utpekas.

fårTills vidare detta ondsinta misstänkliggörande nog anses vara
framkallat i Sovjet automatisk polemisk propagandistisknästanav en -

förvånande någonreflex. inte svensk journalist i Moskva tagitDet är att
fatt i saken och bett bevis.om

Återstår Medelhavsområdet och fr.0.m.Västeuropa, Asien Iran.västerut

Av västeuropeiska det väl egentligen bara Röda armé-ärterrorgrupper
bådefraktionen kan tänkas CCC och Action Directe börävensom om

i sammanhanget.nämnas

kvarståendeMotiv för finns i formRAF säkert indignation över ut-av en
lämnandet tysk terrorist 1975 bl.a. ledde till attentatförsöketsomav en

Anna-Greta Leijon.mot

begått terrordådDen kroatiska Ustasja har bevisligen flera ochgruppen
kan tänkas ha motiv skada Sverige Ambassadmördarenoch Palme.ett att
fick nyligen beslut regeringen strafftiden tidsbestämd i sak,genom av an-

någonjag, förnedsatt. Bara vecka sedan regeringen be-tar tog ett annat
slut, innebärande rörelsefrihet fängelsetidenunder begränsas.att mannens

förra bådeDet beslutet väckte tydligen besvikelse hos jugoslaviska
regeringen och hos vissa kroatiska regeringen i Belgrad skulleAttgrupper.

våldsanvändningha beordrat väl uteslutet. möjligheten kroatiskMenär att
står måste fasthållas.oppositionsman eller bakomgrupp- -

Dock märkes den viktiga omständigheten kroaterna veterligen inte be-att
gått terrordåd sådanalandsmän serber eller kroateränannat mot egna som

regimen i landet.accepterat

våld,Den baskiska organisationen tvekar inte inne iETA användaatt
begått våldsdådSpanien i Frankrike. Mig veterligen har de inte iävenmen

andra länder. Ett teoretiskt möjligt, osannolikt motiv skulle kunnamen vara
våld.Palme vid besök i Madrid talade användandeatt mot av



SOU 1999:88 generella utredningsåtgärderVissa 223m.m.

4. flyktinggruppernasDe armeniska terrorverksarnhet väl känd. Den harär
mig veterligen uteslutande riktats turkiska liv och intressen. Att dessamot

skulle inblandade här finns ingen rimlig anledning anta.grupper vara

våldsamtDen reaktionära kallar sig frånEAP och ledsgrupp, som som
USA åratal våldsamhelt bisarr har riktat under kampanjav en person, en

Palme. Enligt uppgift den inre disciplinen bland de avhéingamaärmot unga
hårdmycket och någontill fanatism, medlem hartränasman men om

begått våldsbrott eller uttalat hot detta, känner jag inte till. Detom
SÄPOförefaller osannolikt. bör veta.

våld.Kurderna har organisationer kämpar med i SverigePKK,som som
beräknas ha flera hundra medlemmar, uttryckligen betecknadär som
terrororganisation enligt terroristlagen.

Vilka motiv två,skulle de kunna tänkas ha Möjligen långsiktigtett mera
och omedelbart.ett mera

förhållandetDet förra det allmänna de sigkänner diskriminerade iatt
sådanaSverige. någonHur starka stämningar och antydan gjortsär om om

SÄPOvåldsanvändning, bör väl känna till.

Det höga straffet för den kurd nyligen dömdes för mordet isom
måsteMedborgarhuset uppenbarligen ha väckt starka känslor hos vissa

Åter SÄPOkurder här. gäller bör gåttkänna till hur diskussionen i deatt
kurdiska kretsama.

De Khomeini fientliga iranska flyktingarna talrika och förärmot ett
språk.aggressivt finnsInga tecken jag känner till de benägnaärattsom

begå våldsdåd.

Återstår någonaraberna. Att Arafat direkt beroende skulleav grupp
ligga bakom måsteuteslutet. Arafat rimligen i hög grad haär närmast upp-
skattat dePalmes stöd palestinska rättigheterna.

Men andra palestinier, Abu Nidal, Force 17 och de med Syrien
samverkande måste ha annorlunda Palme. har visatDesettgrupperna,

de vill undanröja just moderata försvarare Palestinas sak. viktigtEttatt av
tvåexempel mordet Sawali i Portugal för sedan.är

ändå svårtMen det föreställa viljasig skulle undanröja just Palme.är att
skulleDet lika naturligt sig Kreisky också stårvända föratt motvara som

kompromiss i Palestina. Om Kreisky gäller emellertid han haratten
speciellt förbindelser med Libyen och Khadafñ personligen.nära Detta kan
skydda honom.

Det höra med österrikarna Kreisky förvärt hot ellerutsattsvore nog om
såattentatsförsök från håll.och i fall vilket

genomgåendeEtt drag i den muslimska världen fundamentalismensär
utbredning. frånDet gäller till finnsIran Egypten. Här helt hänsynslösa
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möjligtnågot Sverige intemotiv har avseende är attsompersoner men
skönja.

flyktvägama landetRimligen börväl förberett.Mordet förefaller även ur
svårare obemärktlåt Sverigedet lämnaplaneradeha varit är attattvara

skyldig detellerdagtid. Om utländsk ärnattetid ärän grupppersonen
landet.mördaren sökt omedelbart lämnanaturligt anta att

förutländska kontakteroch andrapolisen utnyttjar InterpolJag attattantar
mån kan tillfå något spår. ambassadernaI densökaden vägen varaupp

någon står uppenbarligen till tjänst.UDnytta

några möjligheterovanstående varitpunkter harSyftet med10. att ange -
Min slutsatsinternationell anknytning.huvud harför fall brottetdet överatt

verkligtidentifieras,motiv kaninget omedelbartnärmast attär att men
alternativen i första hand böroch kroatiskastarkt de kurdiska noggrant

studeras.

Säkerhetspolisen upprättadfinns dagmaterialI UD:s aven samma
Åström kommenterade. FörSverker sedermerapromemoria, sam-som

återges.promemoriasäkerhetspolisensmanhanget bör även

för respektivetalarredovisning vadOlof PALMEMordet somen av-
gärningenskulle ha utförtpolitisk organisationmot att en

raktionVästtyska Rote Armee F1 organisationer typ.
För

år svenskaockuperades 1975. Denambassad i StockholmVästtysklands
överlevde denOlof utvisade de ockupanterregeringen under PALME som

explosion inträffade ambassaden.som

kidnappaplaneradeTvå medlemmarna i attgrupp somgreps ensenare
statsrådet i dennautländska medlemmarnaf.d. LEIJON. De ut-grupp

FÄLLDIN.regeringentill Västtysklandvisades bl.a. av

Mot
LEIJON-ärendetår ambassadockupationen. Iförflutit sedantio harMer än

Också dennautvisningsbesluten.regering fattadedet borgerlig somvar en
långt i tiden.ligger tillbakahändelse

kroatiskaJugoslaviska organisationer-
För

förantal fört kampMiro BARESIC har underAmbassadmördaren ett en
straff. Regeringen harfå livstidsstraff till tidsbestämtsitt omvandlat ettatt

tills helt nyligen sig detta.ända motsatt

straffetvisserligen1985 innebarfattades under höstenDet beslut attsom
kunna fri-kalkylerat medTroligen hade dock BARESICtidsbestämdes. att

innebära.tidigare vad beslutet komän attges
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BARESIC och den såledeskroater stöder honom har motivettgrupp som
för gämingen.

Mot
BARESIC allt slut sin fángelsevistelse. Ett avslöjandetrots ett attser

någothan skulle ha med mordet skaffa skulle allvarligt försämra hansatt
möjligheter friges tvåhalv eller tredjedels tid.att

Den kroater stöder honom liten och det tveksamt deär är attgrupp som
vågaskulle offra sig för sak bara skulle förstöra för övriga kroater ien som

Sverige.

PLO med undergrupperingar

För

Mot
Olof Palme har aktivt förarbetat erkännande PLO och PLO-ledarenett av
räknar sig personlig till Palme.vänsom en

Mot PLOfientligt inställda palestinska grupper

För
Grupper Abu Nidal och Abu Moussa betraktar Arafat för-som som en
rädare och har vid flera tillfällen utfört mord PLO-företrädare. T.ex.mot
vid socialistinternationalens i Portugal.möte

Palmes positiva attityd PLO skulle möjligen kunna honomgöragentemot
obekväm i dessa mäns ögon.

Mot
De PLO ñentligt inställda någonhar inte anledningmot attgrupperna
till målsekundära utanför den palestinska intressesfáren.motangrepp

har någraDet heller inte förekommit kända andra israeleränattentat mot
och Israels bundsförvanter de palestinier stämplats för-samt som som
rädare.

Militanta turk-kurdiska organisationer

För
Den svenska regeringen sitthar beslut den 10 december 1984genom

åtta"terroriststämplat" medlemmar åttaorganisationen PKK. De PKK-av
medlemmarna ålagtshar beslut restriktioner de upplevergenom som vara
förödmjukande.

GUNGÖRMordet Cetin den 2 november 1985 har ytterligare spätt
debatten dessa PKK-medlemmars eventuella knytning till terrorism ochom
massmedias dessförinnan hållningförsiktiga förbyttsPKK har tillgentemot

negativ attityd.en
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GUNGÖR förtroendekapitalförbrukat sittefter Cetinhar mordetPKK
något förlora.och har inte längre att

framgick redantill den svenska regeringenfördömande inställningPKKs
GUNGÖR massmediauttalandenolikaCetin bl.a.före mordet genom

SvD-intervjui denfrån Hüseyinledande PKK-företrädare. Y säger t.ex. en
myndigheter bekämparinte svenskaaugusti 1985 "PKK tolererar6 attatt

två månader Därefter kom-Vårt tålamod till.räckerKurdistan med lögner.
fiende.vi betrakta Sverigeatt sommer

avstånd frånPalme har tagitDagblad 850929 han:HelsingborgsI säger
ochnationalismen, fritt Kurdistanden kurdiska sägertvärtemot attett pro-

existerande gränsema.skall lösas inom deblemen

politbyrå samtliga förrädarebeslutet15 februari 1984 PKKsDen atttog
samarbetade meduttalande PalmePKK-medlemmarsskulle avrättas. att

också under begreppethan faller inregimen kan tolkasden turkiska attsom
förrädare.

terroriststämplade1986 hos deden 2Vid husrannsakan en avmarsen
och denPalmeanträffades bok bl.a.kurderna är rapport omen som en

utdrag dennagoda grunderregeringen. kansvenska Det antagas att ur
tillställts högsta ledning.PKKsrapport

GUNGÖRS rasistiska"den svenskavid förhörCetin mördare har attsagt
underrättelsetjänsten.turkiskaregeringen samarbetar med MIT Den

såutförts offrentvå hari Sverige PKK ligger bakommordDe attsom
bakifrån.skjutits

Mot
kraftigtskulle innebärabakom mordetindikation PKK liggerEn att

uppehålla sig i Sverige.ochförsämrade möjligheter för kurder röraatt

uteslutandesinautlandet tidigare riktatPKK har i motattentat egna
kurder.och andra oppositionellaavhoppare

med och efter mordattentatoperandi sambandPolitiska modus igruppers
målsinaväljeroch utförPolitiska planerar motattentat persongrupper som

med stor omsorg.
ocksågruppmedlemmamainte baraOffren skall utanperson somvara en

motiverat röjadetkrets sympatisörer ska vägen.större att uranse varaen
religiös ledare,sådana diktator,kanExempel envara en enpersoner
e.dyl.världsfreden"för militarismen", hot"företrädare motett

de skadöden och den ellerdömer offret tillGruppen utser personer som
genomförsEfter spaningsskedegenomföra operationen. attentatet.ett

för omvärlden talaförutfört det viktigtNär ärär attattentatet omgruppen
militarismen.företräddejust därför detoffret röjts vägen t.ex.attatt ur
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Lika viktigt det sig förär "äran" det utförda Sympatisö-att ta attentatet.
måste få vilka de har tacka. Vill påverkaveta attrema gruppen en

politisk situation ligger det ocksåi sakens talar offretsnatur att attman om
efterträdare och medarbetare står inäst tur.

genomgåendeEtt för flestade kändamönster de antingenär attgrupper
lämnar kvar flygblad brottsplatsen eller de brevledes eller telefonatt per
till myndigheter eller massmedia dådet.sig för Därvid läm-tar ansvaret

sådana uppgiftet det inte råda någonska behöva tvekan detatt ärnas attom
"rätt tagit sig Detta med anledning det oftaansvaret.grupp attsom av
förekommer människor i olika sigatt tar ansvaret, t.exgruppers namn
för någonmisskreditera eller för själv någotsig föratt äranatt tagrupp

någon utfört.som annan

I detta fall någothar inte flygblad lämnats kvar brottsplatsen. Polis eller
såmassmedia har inte erhållit någotvitt känt brev med detaljerade upp-

gifter något bara gärningsmannen och utredarna bör känna till.om som

Inte heller har gärningsmannen förklarat motivet till dödsdomen eller pekat
någon regeringsmedlem offer.nästaut annan som

frånDe samtal kommit in i olika organisationerssom personer som namn
tagit sig har varit för lösa i konturema. Den uppringande haransvaret

någoninte haft nyckelinformation kunnat binda vidatt ge som gruppen
brottet.

måsteDen slutliga såledesbedömningen bli påmordet Olof Palme inteatt
någonförövats politisk euro-terroristisk, latin-amerikansk ellerav grupp av

mellanösterntyp.

Om det skulle visa sig politisk ligger bakom mordet därföratt ären grupp
den turk-kurdiska organisationen PKK den ligger miss-närmast attsom
tänka. Denna har motiv för gämingen och samtidigt motivett ett attgrupp
inte tillkännage lågdet PKK bakom mordet.att var som

säkerhetspolisensDessa bedömningar såledesgranskades Sverkerav
Åström den 6 1986 upprättade följande promemoria, harsom mars som

SÄPO".rubriken Mordet statsministern kommentar till frånPM-
Allmänt

Redovisningen tänkbara politiska organisationer begränsar sig tillav
vänsterextremistiska och nationalistiska rörelser. Med i bilden bör man nog
också ha exempelvis latinamerikanska högerextremistiska organisationer.
Från 1970-talets hälft finns exempel chilenskt mordhot Olofmotsenare
Palme. Contras i Nicaragua ocksåbör uppmärksammas liksom exil-
kubaner.

finns ocksåDet påexempel sydafrikansk terrorism i utlandet opinions-mot
bildare ex Storbritannien.
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Communist League,World AntiorganisationerHögerextrema som
ifrån.heller helt bortsesoch kan inteInternational EAPResistance

vårsäkerhetspolisens, anm.knäckfråga behandlas idenverkligEn är som
terrorist-skyldiga tillhörOm dentagit sig brottet.sid 3-4. harPM Ingen
förståmåstedå resonerat Hanorganisation, hur har han attgruppen-

håll, deninklusivemisstankar allagissningar ochdet blir vilda mot egna
undanröjaframtidendå med tankesyftet ha varitKan att engruppen.

ansåg skada deingripandepolitik sättpolitiker och ettmanvars person
latinamerikanskaSydafrika,gällaskulle kunnaintressena. Detta t.exegna

några och RAF. Ompalestinskahögerextremister och, kanske, grupper
han börinte identifiera sig. Mensyftet behöver mördarenskulledetta vara

försvåra kan kommapolitik han villreflexionen densamtidigt attgöra att
Eftersom gämingenskärpas.ochfortsätta oförändrad, rentavtrots attentatet

varning.kan den inte tjänaär somanonym

också hämnd.självfalletmöjliga motiv skullemord med detta utgöraEtt en
heller inte uteslutas.varit avgörande kanhämndmotivet skulle haAtt

samhälletdestabilisera det svenskasyftet allmäntEller att settvar
fallet.blivitharKnappast motsatsen snarare

Västtyska organisationer
visat sig aktiv.tidArmé-fraktionenVästtyskland har RödaI mersenare
påpekanden deti sinavarit ganska emfatiskFrån sidan harvästtysk attman

väl dockArmé-fraktionen. Detsig Rödai detta fall kan ärröra an-om
så tidpunkt radså videfter mordet ochmärkningsvärt snartatt ensenen
Bonn-ambassaden haruppringda.i blevambassadtjänstemän Bonnsvenska

den 3kxyptotelegramockså några synpunkter i sittintressantalämnat mars
omedelbartinteambassadtjänstemännentelefonnummer till ärbl.a. att-

förasinte vidare bortbör kanskeför allmänheten. RAFtillgängliga utan
från analysen.

Jugoslaviska-kroatiska organisationer
så torsdag den 27bör erinrasi min PM 4Som skedde att sent sommars om

så fångar Baresic harkrirninalvårdsstadgan ändradesfebruari att typav
permissionmöjligheter tillförsämrade etc.

palestinskaPLOfientIigaMot grupper
mål utanför dentänkas vilja attackerakanPalestinska extrema grupper

några exempel:palestinska sfären. kanomedelbara Här nämnas

År gatukorsning iLibanon iambassadör imördades Frankrikes1981 en
sammanträffandefå dessförinnandagarBeirut. hadeHan ettarrangerat

och Arafat. Syriendåvarande utrikesminister CheyssonFrankrikesmed
någongången skyldigför mordet,denNidal misstänkteseller Abu men

också aktiv förpåträffas. ambassadörenTill saken hörkunde aldrig att var
grupperingar.libanesiskasammanföra olikaatt
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iAttentaten Rom och Wien i julhelgen 1985 riktade sig formellt E1mot
ocksåsannolikt avsedda varning till Italien ochmen var som en

Österrike för deras Arafatvänliga politik.

Uppgifter föreligger palestinskt hot viceVästtysklandsett motom
utrikesminister Mellanöstemfrågan.Mölleman, varit mycket aktiv isom

Militanta turk-kurdiska organisationer
lätt delaDet slutsatsen PKK har motiv för mordetär att att stats--

minister Palme vilket de själva offentligt uttalat och de samtidigtatt- -
har goda skäl inte sig skulden med bl.a. tanke kurdernas ställ-att ta
ning i Sverige. Samtidigt finns ytterligare skäl talar mot:som

måste ändåRisken för upptäckt bedömas med besvärligastorsom-
konsekvenser för PKK och dess sympatisörer i hela världen.

De tidigare morden har haft karaktär bl.a. de riktatatten annan genom-
tvåsig "avfällningar". bakifråni de andra mordfallen offrenAtt skötsmot

möjligen inte särskilt starktär ett argument.

Åström,I UD-materialet finns ytterligare promemoria Sverkeren av
från innehåll:den den 12 och har följandeär mars

En del tyder väl mordet förövats hyrd mördare eller mördarliga.att av
detta riktigt, minskarOm sannolikheten de skyldiga söka blandär äratt att

kända terroristorganisationer PKK, palestinier ellertypen extremaav
Sådana dåden dåkroater, RAF förövar väl själva. Vem kan ha tillräck-etc.

ligt starka motiv, respektive förfoga tillräckliga penningresurseröver
rimligen miljonbelopp för mördareatt engagera en

frånbortser möjlighetenJag här svenskbaserad uppdragsgivare.av

måsteDen anlitat professionell mördare rimligensom en vara en person
eller ansågeller organisation eller Palmes försvinnandestatgrupp som som

angelägenhet vital betydelse men absolut inte ville sigen av som ge
tillkänna. måsteVederbörande ha funnit, Palmes fortsatta verksamhet,att
själva hans existens, hot den sak företräder.ett enormt motvar man

måste alltså såMotivet utomordentligt starkt, starkt ävenattvara man var
låtberedd viss begränsad risk för upptäckt. hittaVar kanatt ta en vara man

sådanmotiv intensitetav

Två möjligheter skulle kunna tänkbara; Sydafrika och antikommunis-vara
tiska extremister i och kring USA.

A. Palmes gårapartheid-politiken ingenting Detmot nytt.engagemang var
tillbaka till någonsin.1950-talet. läget farligare för regimenMen är ännu

våldetDet inre risken föroch oroligheter Palmesstörre växer.trappas upp
aktiva insats för stöd och legitimitet ANC, beskrivenatt ge som

sågsterroristorganisation, Pretoriasäkert betydande hot. Vidareettav som
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leda tilligång kani västländemaopinionsbildningpolitiskär somen
personligen,PalmeSverige, ochsanktioner.verksammabeslut om mera

given roll.spelade här en
ansåg Palmesfinnasdet möjligenoch kring USA kanB. I attgrupper som

verksamhetförsvårade derasCentralamerika allvarligti attengagemang
bereda Cubaslå i San Salvador,ned rebellemasandinistregimen,kullkasta

pågåri i kongressenfaktum medan debattensvårigheter Det är attettetc.
myckettydligentill contras,militär hjälpekonomisk ochökad storaom

användas contras.förprivatsamlas in i USApenningbelopp väg att av

amerikanertvå antikommunistiskakan slag;De kretsar avses vara avsom
iregeringenförsökerrörelseanknytning till FDN den störtamed som

ellerexilerade nicaraguaneri USAsjälvt, dvs.eller FDNNicaragua
betraktastvå normalt intemärka dessadockcubaner. De är att att grupper

förmåga rimligen bordeanalytiskasofistikeradedenbesittande somsom
undanröja Palme.ligga bakom beslutett att

gällerextremistgrupperamerikanskaSydafrika ochBåde de gällernär
något saknar deproblem. hellerInteinte skullefinansieringenatt vara

utnyttjas.kan Manorganisationerlämpliga metoder ochkännedom somom
covertbåda erfarenhetfallen harutgå från vederbörande ikan att avegen

clandestine verksamhet.och

själva resul-uteslutandeintressebåda vederbörande hafallen skulleI ett av
alltså självklar.Anonymitetenblir utpekade.vilja undvika äratttatet men

alltså några medspekulationerOvanstående för vad detskall är,4. ut-tas
och intressentensig lejd mördaregångspunkt deti antagandet rör attatt om

utomlands.sökaär att

Åströms efterlämnatarbeteåtergetts SverkerhardetUtöver som nu
rörande PKK,diplomater, bl.a.utländskasamtal medredovisningar av

amerikanskfrån 1987, därpromemoriaslutligenoch enmarsen
kommenteras. också promemoria medfinnsDettidningsartikel en

februari 1987.daterad den 9kring PKK,vissa funderingar
Åström tittathanSverkerJuristkommissionen nämndeInför att

SverkerSydafrika, därdemmotivbilder. Ensärskilt vissa varav
Åström inbjöds tillSydafrika-expert,medkontakttog somen

promemoria,frågan. finnsUD-materialetsamtal i IStockholm för en
Sagesmannensredovisas.1986, där dessa samtallOdaterad den mars

promemorian:framgår följande citatinställning urav

13 York Timesipublicerad NewRichard Reeves,artikel författadEn av
1987.Magazine den 1 mars
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Han utvecklade utförligt Palmes och Sveriges politik den syd-att person av
afrikanska regimen måstesedan länge ha uppfattats ansom enormous
threat. påverkadePalme andra västländer i riktning hårdaremot tag mot
Sydafrika. Gång på gång "skammade" han dem degöraatt gester som
egentligen inte ville Attgöra. eminent frånpersonsen grupp av sam-
väldet områdettillsänts och EEC-rninistrar tidigare ditatt resten grupp var
säkert resultat opinionsbildning i hög grad leddett Palme. Hansav en av
uppträdande socialistintemationalen i Arusha och hans be-senastnu
handling Oliver Tambo "folkriksdagen" i måsteStockholm ha varitav
utomordentligt irriterande och besvärande för Pretoria.

Palme ANC slags legitimitet. Allt detta särskilt betydelsefullt iärgav en ett
läge för regimen blir alltmer kritiskt, katastrofalt, både inomrentsom av
landet och i utlandets reaktioner.

Sydafrika har ofta olika civila och militära begått våldsdådgenom organ
utanför Detta gäller främstgränserna. grannländema europeiskaävenmen
länder. De bombade ANC:s högkvarter i London för några år sedan och de
har gång gång begått våldshandlingarandra ANC:s vänner.mot

käntEtt exempel deras arbetsmetoder operationen diskrediteraär denatt
engelske politikern Jeremy Thorpe ledande i anti-apartheidrörel-som var

offentligt brännmärka honom homosexuell.attsen, genom som
sagesmannens,Man kan sammanfatta vår framställninganm. såsom

Sydafrika haft utomordentligt starka skälatt undanröja just Palme;att-
Sydafrika har alla jämte erforderligatt hänsynslöshet, för attresurser,-

det;göra
Sydafrika har allt påvinna inteatt sig;att att yppa-
vi inte har någon hjälp frånatt underrättelseorganisationervänta iatt-

länder England och USA, vilka bådesamarbetar mednära Boss ochsom
Special någonBranch. Om sydafrikansk skyldig kan denär rentavgrupp

den gjort a service the West.att toanse

Sagesmannen hade avslutningsvis framhållit han intensivtatt var
engagerad i den sydafrikanska frågan och därför partisk, varvid det
fanns risk han kunde tänkas överdriva den sydafrikanskaatten
aspekten.

ÅströmSverker har vidare berättat han i 1986 privatatt rentmars
i Damaskus hos sin gode ambassadören Göranvän Berg. Ivar

M ÅströmPU-materialetI finns uppslag, där det framgår Sverker denett llatt
1986 sammanträffade med Med vid detta tillfällemars samme sagesman. var

också utredningsman från stockholmspolisens våldsrotel. Sagesmannenen
dålämnade ytterligare och konkret inriktade uppgifter, kapitelmer se

Sydafrikaavsnittet.
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förländerledning. De utsattsfanns PKK:sDamaskus som
avdelningarsärskildadärambassadersinavidterrorverksamhet har

specialiseradehelttjänstemän attmilitära ärpolisiära ochmed som
utgående terrorism,från Syrienmedharalltingfölja göraattsom

Åström till-angelägetdärfördetfann attSverkerPKK.inklusive
via dessasiginformeraambassadörensvenskemed densammans

ingående samtal medtillbl.a.fördeDekanaler. enett synes
Sverkersamtalbeskickning,västeuropeiskvidambassadör ett somen

Åström be-Holmér. Dentill Hanspromemoriaavrapporterade i en
ÅströmSverkerEnligtPKK.beröraMellanösternhandlar att varutan
källankanske bästa"denDamaskusiambassadenaktuelladen som

betonadesina slutsatserIpalestinskagälldedetfinns när m.m.grupper
Åström bedörrmingar,säkraändå närsvårt det görahurSverker attvar

manade tillså ochfrågan osäkerpåvärldens största experter varen av
Åström hadeSverkerenligtambassadörenförsiktighetså stor som

gjort.
Åström och medJuristkommissionensamtal medsinahar iSverker

sinframställtoch allmäntytligapromemoriorsinabetecknat somoss
begränsad.roll som

demarchens.k.särskildaDen

Åströms antal imedinitiativ kontakterpåframgått staterettSom togs
Dennamordutredningen.förintresseuppgifterfå framsyfte att av

Efter sinnågra alls.resultattillinteidemarche ledde sett ovanstort
Åström införSverkerfortsatteförfarandetbeskrivningåtergivna av

såutfallet här:beskrivaJuristkommissionen att

dom härflestalite. Dommycketlångrev mycket,Det avgavsomvar en
förantingendomsvaradeOch detingenting alls. atthadedomsvarade, att
oriktigockså det härdomnågonting ellerhadeinte attdom att envarsa

ska ipolisunderrättelserlåta polisunderrättelser utanväg att passera,
hemligapolisfrån polis till vägar.normalfallet

väldigt lite idettaunderrättad,jaghelst rätt notvarpärHur omsom gav,
dossier försinaskulleKGB öppnainte hoppatsVi hadeverket.själva att

ochviförvånansvärt lite, tyckteså detå andra sidan nog,gavmenoss,
förstå,barn närdet kanDärför det kan attjag.tyckte ettatt vem,

underrättelseorganisationerpolis- ochså ländersalla dessamordet äger rum
någontingviharfå på: det härVad kandå högvarv,sätts att tag vara,

våravåra allierade, vänner,våra underlydande,härmed det göra,att
Alltigång regeringar.i dessa sättsnaturligtvisAlltfiender. sätts

efteråt. Dådå kan sägadagarnadå under de här närmastehögspänn man
fått någonting i sinahadeonaturligt dominteså det kanhär att omvara

låtithadeSverige, domlandhyggligtoch attgentemot ett somegna varpar,
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någon Såliten fisk komma vidare blev inte fallet. ingentingtill Detoss. gav
egentligen.

Av promemoria Nils G Rosenberg den 16 aprilupprättatsen som av
Åströmframgår1986 Nils G och SverkerRosenberg dagatt samma

dåbesökt Holmér och bl.a. framfört demarchen endast tilllett med-att
från något,delanden de respektive ländernas sida inte vissteattom man

i föroch sig beredd hjälpa till. Enligt vad Nils Gatt attmen man var
Rosenberg uppgivit för kommissionen Turkiet det enda landvar som
återkom med information, i vilket sammanhang Nils G Rosenberg

från hålletgjorde reflektionen det kan ha haft intresseatt ett attman av
misstankar riktades PKK.mot

3.3.3 i övrigtUD:s roll

åretförstaDet

3 1986 sände kort förDen UD redogörelse mordet tillutmars en
samtliga utlandsmyndigheter för dessa vidarebefordraskulle den tillatt

Pårespektive utrikesministerium. distribuerades informa-sättsamma
tion till beskickningar iutländska Stockholm. När fantombilden offent-
liggjorts den 6 denspreds sätt.mars samma

alltså kanslirådetkom NilsInom UD G Rosenberg föratt ansvara
insatserna i mordutredningen. De tips flöt in via utlandsmyndig-som

Nils Rosenberg, omgåendeheterna passerade G i sin vidare-tursom
befordrade dem till polisen, behöll åretkopior. förstaDetmen egna

från hälfteninkom tips myndigheterna, cirka 50 stycken.närmare av
tips.sig fleraDet rörde hundraom

såvälAv dokumentationen vad uppgivits för kom-av somsom
frånmissionen sida framgårUD:s det tidigt fanns frustrationatt en

någoninom UD inte feed-back"fick de tipsöver att man som
vidarebefordrades till polisen. efterlyste informationMan kundesom
underlätta ambassademas tips, dem möjlighetvärdering ställaattav ge

kontrollfrågorvissa enklare ocksåfanns undran varförDet överetc. en
polisen inte intresserad det material successivt byggdesvar mer av som

hos UD.upp
ÅströmSamarbetet mellan Sverker och UD ha fungerat väl,synes

något framhållits från Nils G Rosenbergs sida. Enligt Nils Gävensom
Ãströms såRosenberg dock inte Sverker roll den vid tidenstorvar som

framställdes i medierna. Arrangemanget Hans Holmérs personligavar
lösa sitt kunskapsbehov, varvid det bra med ettsätt att attvar namn

hänvisa till.
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hanteringen tips och uppslag denFörutom samt egnaav
själv-analysverksamhet förknippad med detta hanterade UDsom var

frågorfallet de internationell rättshjälp departementetsomom m.m.
rättsvårdande myndigheter.dagligdags utför biträde svenskasom

mycket omfattande, har hela tidenDetta arbete, tidvis har varitsom
frågorsärskild för detta slag.handlagts enhet med ansvar aven

Efter 1987sammanbrottet

frånmed Holmér försvann utredningen upphördeI och Hansatt
Åströms utfrågning JuristkomrnissionenSverker uppdrag. denI som

Åström hanhöll med Sverker den 10 1987 konstaterade denne attmars
på befattninginte länge haft kontakt med Holmér och hansHans att

mål Vid sitt Sammanträffandemed detta kommit till sitt absoluta slut.
så i samband med Holmérmed har han uttryckt det Hansatt attoss

själv. hade därefter inte haftdroppades, droppades han Hanäven
någon fannmordutredningen, vilket hanhelst kontakt medsom en
smula överraskande, eftersom det borde ha funnits intresseett attav

medverkanhans uppdrag avrapporterades och upplysningar hansatt om
inhämtades.

efterfrågadesför inom beskedVid tiden sammanbrottet UD om
frågorhållningvilken svenska utlandsmyndigheter skulle inta inför

kring mordutredningen, utveckling tilldragit sig intresse ävenvars
Sprachregelung utfärdades därför denutanför landets En s.k.gränser.

framgårfebruari 1987. handlingarna utarbetats17 Det att textenav av
Åström.Sverker hade följande lydelse.Den

bortgångOlof Palmes för alla svenskar nationell tragedi. Den sorgvar en
och bestörtning kom till uttryck i alla andra länder tjänade somsom en

frederinran roll Olof Palme spelade i kampen för rättvisa och idenom som
februari 1986 Olof Palme sköts tillvärlden. Det kvällen den 28var som

bakifrån andra skott avlossadesdöds i Stockholm. Ettöppen gata som
sigträffa hans fru Lisbeth Palme. Mördaren avlägsnadenära att envar

sidogata. polisundersökning inleddes omedelbart efter mordet. DenEn
leddes högste polischefen i Stockholm. organiserade kring sigden Hanav

erfarna polismän därefter oavbrutet harSveriges mest somen grupp av
få omständigheter kringsysslat med utredningen för klarhet allaatt om

möjligt finna gärningsmannen.mordet och om

någon gång företagits i Sverige.Utredningen den omfattandeär mest som
svår.har varit de vittnen i närheten mordplatsenDen Inga av som var av
några uppgifter mördarens signalement.har kunnat bestämda omge mera

återfunnits. ovedersägliga bevis fram-Mordvapnet har icke andra harInga
kommit. utredningen har systematiskt undersökt alla deDen lettgrupp som
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iakttagelser gjorts vid mordplatsen. Den har bl.a. tillkalladesom genom
de antaganden kan individerprövat ellergörasexperter attnoga som om

i Sverige ieller andra länder, kan ha initiativet till,tagetgrupper,
medverkat till utförteller mordet. Inga ansträngningar har försparats att
bringa klarhet.

Vid vissa tillfällen har misstankarna viss eller vissmot motperson grupp
varit starka för berättiga från åklagarensingripande sida.att ettnog
Sålunda anhölls svensk medborgare i 1986 misstänkt fören mars som
medverkan i brottet släpptes kort därefter. årI slutet januari imen av an-
ställdes förhör med antal i Sverige bosatta utlänningar, de flesta medett

Ävenanknytning till den kurdiska revolutionära organisationen, PKK. de
åklagarensläpptes inte fann de omständigheter pekadeenär att motsom

deras delaktighet i mordet utgjorde tillfredsställande bevisning.

Utredningen fortsätter avbrott fulloch med intensitet. har vidDetutan
vissa tillfällen funnits åklagarnaolika meningar hos och ledarna polis-av
utredningen värdet olika indicier och den relativa betydelsen ochom av om
sannolikheten olika antaganden gjorts gärningsmannen ochav som om
hans eventuella uppdragsgivare. föremålDessa skiljaktigheter blivit förhar
vidsträckt publicitet i Sverige. En omorganisation utredningsarbetet harav

företagits för ytterligare effektivisera detta. Omorganisationenattnumera
innebär ledningen utredningen riksåklagarenhar överförts till ochatt av
rikspolischefen. De svenska myndigheterna fast beslutna med alla tillär att

ståendebuds medel bringa dåd.klarhet kring detta fruktansvärda

ÅströmFörutom Sverker efter denna tid inte längre fanns med iatt
bilden omorganisationen mordutredningen inte ha medförtsynes av
några förändringar för roll.UD:s Däremot innebar naturligtvis
sammanbrottet och den turbulens förevarit läge förävenett nyttsom
UD. I den situation efteruppstod utredningens omorganisationnya som

Nilsupprättade G Rosenberg promemoria 10 februari 1987,en som
summerade dittillsvarandeUD:s roll i utredningen och även
sammanfattade de tips kommit till UD. Där bl.a.:sägssom

Från tiden omedelbart efter mordet statsminister Olof Palme har de
fåttsvenska utlandsmyndighetema antal tips vilka insänts tillett stort

departementet. Naturligt fler tips i början Alltjämt in-änmottogsnog nu.
kommer dock 20-talet tips eller andra frånmeddelanden veckaca per
utlandsmyndighetema. 116 ambassaderAv och konsulat har minst hälften

eller direkt berörts mordutredningen. Utrikesdeparte-sättett annat av
handläggning tipsen har i första hand varit vidarebefordramentets attav

det mycket omfattande materialet dels till spaningsledningen, dels till
chefen för rikspolisstyrelsens också ingåttsäkerhetsavdelning. I arbete har

bedöma materialet, sammanfatta i vissa falloch följa med följd-att upp
frågor.
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sig det har varitsärskilt intressantInformation har ansetts varesom —
har dessutomallmänna bedömningartips eller exempelvisdirekta mer -

statsrådsberedningengått och justitiedepartementet. Iitill statssekreterarna
polchefenpolchefen liksom biträdandehar kabinettssekreteraren,UD

Åström likaså följtharAmbassadören Sverkerlöpande varit infonnerade.
bedömningar.synpunkter ochinformationsgivning deltagit medall samt

spaningsledningen har dessutommedUtrikesdepartementets kontakter
Åström regelbundnahaftundertecknad och ambassadör möteninneburit att

Holmér m.fl.med länspolismästare

utlandsmyndig-departementet ochoperativa spaningsarbetet harI det
uppgifter för mord-infordraför spaningsledningenheterna biträtt med att

utredningen.

systematisering de under detsammanfattning ochDärefter följer aven
hot-reflektioner. tips elleråret jämte del Deförsta inkomna tipsen, en

jugoslavisk-kroatiskasammanhänger med RAF,bilder beskrivssom
LatinamerikaIran/Irak, ochMellanöstern,organisationer, PKK,

fogat kommentarenorganisationer. Till dettahögerextremistiska är att
spaningsledningen ochvidarebefordrats tilltipsende refererade

åtgärdervilkaför inte käntRPS/säkerhetspolisen, det UD ärattmen
PU. med aningenPromemorian avslutasvidtagitskan ha enavsom -

några underlättat detdet i fall skulle haanmärkning attamper om-
sinutlandsmyndigheterna PUför berördafortsatta arbetet de gettom

reaktion tipsen till känna.
erinrades hanNils G Rosenbergkommissionens samtal medI om

alltså kritiskuttryckafonnulering, tycksavslutandedenna ensom
efterskrivningen tillkommitståndpunkt. framhöll därvidHan att

Pierre Schori.kabinettssekreterarenfi1ande honom ochnoggrant av
någotnågot fåtttillfälle"inte vidföranleddesDen att gensvarmanav

från polisen.

Townley-ärendet m.m.

mordet Olofför möjlighetenintresserade sig tidigtUDInom attman
promemoria,latinamerikansk bakgrund. Ikunde haPalme somenen

möjligheten6 1986, diskuteradesupprättades inom redan denUD mars
säkerhetstjänstenbeteckningen den ChilenskaDINA,att som var

MichaelDärvid nämndesligga bakom mordet.under 1974-1977, kunde

5 promemorian.uppgifter finns angivna ihar följt deKommissionen somupp
utredningsåtgärder vidta iåterstår någraintedet idagSlutsatsen är attatt

vad däranledning sägs.av som
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föremördat chilenskuppdragTownley. hade DINA:sDenne en
före-1975. hadeOrlando Letelier, i Washington Detdetta minister,

också Sverige förskulle ha varit iuppgifter Townleykommit attattom
emellertidpromemorian noteradesOlof Palme vid denna tid. Idöda

såvitt bekantockså organisation,hadeDINA ersattsatt ny somav en
promemorianinternationell verksamhet". Isiginte hade ägnat

i tips till detellernämndes Fontes Fuentesäven ettatt en person
"chef förutpekatsi Oporto, Portugal,svenska honorärkonsulatet som

operationen Palme".mot
i dessa delar och detföretagit del utredningha ärUD en egensynes

irritation vadbefattningshavare känttydligt berörda överatt man
"spår från sida.mordutredningensför dessauppfattade ointressesom

till polisöverintendenten Hansframförde Nils G Rosenberg18 juniDen
ansåg sändeangeläget polisendetWranghult UD attatt en

angåendeinhämta upplysningartill Washington förutredningsman att
via förhör iborde uppföljasliksom ärendet FuentesTownley, att

återkom, videnligt vad antecknats UD,Spanien. Wranghult som
propå behandlats iRosenbergs hadedag och meddelade attsamma

så viktigaärendena inte bedömdesspaningsledningen attsamt att som
åtgärderna utföras.behövde

från daterad 27ambassaden i Washington,fyllig promemoriaI en
försåledes finns redogörelse1986, dryg veckajuni senare, enen

och deinformation inhämtats via FBITownley-ärendet, den som
möjliggöra infonna-hade gjort förförberedelser ambassaden att ett

Ävenmordutredningen.och den svenskationsutbyte mellan FBI
berördes.Fuentes

upprättade Nils Gi mordutredningenEfter sammanbrottet
sammanfatta Townley-promemoriaRosenberg kort som synesen

följandeärendet. hade lydelse.Den

Lundegård i den 31tidningsuppgifter DN1979 framkom i MatsUnder
Liknandemörda Olof Palme.januari 1979 Chilejuntan hade planeratatt

vittnesmål denskriftligtuppgifter hade förekommit tidigare i ett av
Från håll isvenskt riktades dettaflyktingen Victorchilenske politiske T.

fråga Washington Michaelisammanhang till State Department omen
Letelier,för mordet OrlandoTownley, i förenta dömtsstaternasom

Salvador Allende,utrikesminister Washingtonambassadör underoch nämnt
låta Olof Palme. fömekadesnågot mörda Dettaordern mörda ellerattom

i februari 1979.State Departmentav

6 åtskilligt finns inte iinnehåller intresse i sak,Denna promemoria, avsom
tillförapromemorior hos UD, dennaPU-materialet. gäller fleraDet synesmen

jämförelsevis meri andra.sak än
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Senare har åretemellertid i september förra bekräftats mordutredama iav
MichaelFBI Townley verkligen tvåuppgivit han vid tillfällen varitatt att

inblandad i planer mörda Olof Palme, nämligen vid besök i Madrid ochatt
i Mexico i mitten fått1970-talet. hade frånHan uppdraget den Chilenskaav
säkerhetstjänsten DINA.

frånEnligt uppgift också frånFBI finns möjlighet den svenska regeringen
till den amerikanska framställning Michaelgöra Townleyatt närmareatten

frågor.hörs vissa Townley har avtjänat sitt straff och leverom numera
under skyddad identitet hemlig i USA. Enligt uppgift tillort
kabinettssekreteraren från f.d. chilensk utrikesminister uppdrageten gavs
till Townley vid i Madrid i samband med Francos begravning.möteett
Närvarande bl.a. Pinochet, Townley chefenoch för säkerhetstjänstenvar
DINA.

vidareIntressant f.d. officer i den Chilenska säkerhetstjänstenär att en
DINA Armando Fernandez hjälpL med FBI har lyckats lämna Chile.av nu
Den avhoppade säkerhetsofñceren någotkan ha chilenskasägaatt om
planer mörda Olof Palme.att

UD:s irritation mordutredningens inställning tillöver dessa uppslag
lågdet bakom det hölls efter sammanbrottet,mötesynes vara som som

den 31 1987, och dokumenterats i promemoria Nils Gmars som en av
Rosenberg. Vid deltog förutom kabinettssekreteraren Pierremötet

kanslirådenSchori, Sven-Olof ochPetersson Nils G Rosenberg,
riksåklagaren Sjöberg, riksåklagarenMagnus biträdande Axel Morath,
chefsåklagama Solveig Riberdahl och byråchefenAnders Helin, Jörgen
Almblad, chefen för rikskriminalen Tommy Lindström, biträdande
avdelningschefen Per-Göran Ståhl.Näss polisintendenten Rolandsamt
Vid gick det heter i promemorian, informellt igenommötet man, som

uppslag med latinamerikansk anknytning. Fortsättningsvistre är
följande antecknat.

Kabinettssekreteraren började med redovisa hur intresset hade kommitatt
riktas Michael Townley och dennes iroll mordet den chilenskeatt mot

förre utrikesministern Orlando Letelier. FBI hade i sina förhör med
fått erhållitTownley denne frånhade uppdraget Chile 1975veta att att

mörda Olof Palme. samrådMinistem Ulf Hjertonsson hade efter med läns-
polismästare långaHolmér haft och detaljerade samtal med de FBI-agenter

löste fallet Letelier. fästFBI hade uppmärksamheten bl.a. densom
högerextremistiska anknytningen inkluderande den kroatiska extremismen

fanns bl.a. i BaresicParaguay där vistats längre tid, innan hansom en
greps.

I anslutning till fallet Townley hänvisade kabinettssekreteraren till an-
knytningen till den italienske högerextremisten Stefano D. Denne hade

samarbetat med Townley och med i Madrid 1975 vidnära Francosvar
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då uppdrog Townleychilenske juntaledaren Pinochetbegravning att
då framkommit vidStefano i Madrid hademörda Olof Palme. Att D var

från intressetBarbie Bödeln Attläsningen boken Klaus Lyon.av om -
emellertid denneskommit riktas Stefano beroddeD attatt mot namn

tvåår oberoende tillfällen tilljämte italienske advokaten i vidF nämnts
Stefanovåra och dagarna hade Dambassader i Washington Bern. I

i Venezuela.arresterats

alltifrån samtalet tillingående efterforskningen fallet redovisadesDen Fav
till uppdykande i Barcelona,det svenska honorär-konsulatet i Oporto F:s

30.000 US dollar okäntdär han kvitterade ut ursprung.av

anknytninguppslag med latinamerikanskdiskussionen kring dessaI tre
något frånsvårt chilensk sida.motivenades det att nyttatt var seman om

då Pinochetmotiv fanns redan 1975,stod dock de ursprungligaKvar som
Olof FBI hade iuppgift i uppdrag Townley mörda Palme.enligt attgav

Chile-juntans trängda lägeminister Hjertonsson betonatsamtal med att
måste utforskas.utgjorde motivett nogasom

också venezolanska myndig-möjligheten beVid diskuteradesmötet att
medverkaoch ambassaden i kundeheterna höra Stefano D Romattatt ev.

hördes sina kontakter medtill italienske advokaten Frederico Fdenatt om
från sida skulleStefano Kabinettssekreteraren betonade UD:sD. natur-att

så önskades,underlätta mordutredningen. Omligtvis allt förgöras att
få frågor framfördainfonnellt via i Venezuelaskulle det säkert UMatt

till Stefano D.

svårt olikamotivet Iran/Irak där detVidare diskuterades attvar se om
någotregimema ha haft intressegrupperingar vid sidan kundeav av

framhölls det.Irak kanske medlingen Iranmordet. änemotmervar

samfälltframgår den Chilenska motivbildenSom noterades att var svag.
fortsatt sittdöma har heller intedokumentationen UDAv egetatt

utredning finnsdelari dessa efter detta Denmöte. somengagemang
Stefano redovisad i kapiteldet gäller och Dinom PU Townley ärnär

tillhänförsAvsnitt TerroristorganisationerHH annat av-som-
framgår erhållit enligtvia Interpol information,bl.a.snitt. Där PUatt

och korti fall kort före mordetvilken Townley befann sig i USA vart
därefter.

BanisadrKontakter med

dåvarande Ulfspaningsledarenslutet 1987 begärde viaI PUav
informationi Paris skaffaKarlsson biträde via ambassadenUD:s att

från levde i exil i Paris.förre iranske ministern Banisadr,den som
uppgifter i svensk skulle haBakgrunden Banisadr enligtatt pressvar
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uppgivit Iran inblandat i mordet. I meddelande till Ulfatt ettvar
Karlsson den 2 december 1987 skrev Nils G efterRosenberg hanatt
samråd med kabinettssekreteraren Pierre Schori föreslog mordutred-
ningen i detta fall i stället söka utnyttja de polisiära kanalerna.att
Rosenberg avslutade:

Vår tveksamhet beror Paris-ambassaden kontakt medatt togom
Banisadr skulle detta kunna utnyttjas i politiska syften, vilket skulle kunna
skada förbindelsema till Iran. En polisiär kontakt uppföljningrent som av
Banisadrs uppgifter fårkan inte misstänkliggöras karak-gärna utan mer

rutin.tären av

halvårI promemoria 20 juni 1988, upprättad kansli-etten senare, av
rådet Sven-Olof Pettersson anledningen till framgårdess upprättande

tvåinte, redogörs i punkter för kontakter mellan mordutredningen och
Banisadr.angåendeUD den förstaI punkten beskrivs den nyss-

propån frånnämnda december och avböjandeUD:s I den andrasvar.
punkten heter det:

återkomI februari spaningsledningen förfråganmed huruvida polis-ett
hållasförhör med Banisadr kunde ambassaden. ledningUD svarade med

tidigare överväganden det föredra förhöret kunde skötasatt attav vore om
återkomplats. Spaningsledningen därefter inte i dennaannan mera

fråga. fortsatteDäremot samarbetet med frekventa kontakter mellan UD
frågoroch spaningsledningen i rad andra med anknytning till mord-en

utredningen.

Se kapitel Avsnitt Q "Vapenhandel Boforsäven .-

3.3.4 Vissa allmänna synpunkter framförtssom
till kommissionen

Åström,Såväl Sverker Nils G Rosenberg Jan Eliasson har gettsom
uttryck för uppfattningen de utrikespolitiska analyserna i mordut-att
redningen inte blivit tillräckligt djupgående.

såEnligt Nils G Rosenberg ansågdet inom själv,UD han Janattvar
Eliasson och Pierre Schori vissa tips borde följas gjordeUDatt upp.
försök påtrycka mordutredningen något;det ledde inte till "detatt men-
behövs", Nils "tvåG Rosenberg uttryckte det, för dialog. Isom en
vissa fall lät UD uppföljningar och i fall vidtogsgöra närmastettegna

17 s.k. nåddeDen Ebbe Carlsson-affären offentligheten Ebbeden l juni 1988. I
Carlssons uppdrag ingick tala Banisadr, ocksåmed vilket han gjorde.att
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vår befogenhet. Detkanske gickutredning "som utöveregenen
kontaktade FBI viasjälvaTownley-ärendet, där UDsistnämnda gällde

uppgifterna TownleybedömdeWashington. UDambassaden i somom
spanings-underkändesbedömningdennamycket intressanta avmen

motivering.ledningen utan
detbedömningSå Nils G Rosenbergsi efterhand dethär attvar

koordineratshadeoch polisens arbetevarit fördel UD:sskulle ha en om
kundearbetsgruppnågot form informellisätt, t.ex. somav en

åstadkomma bättremånad. förnågot tillfälle Menträffats vid att enper
sådan saknadesmåste ochfinnas vilja till dettakoordination "det enen

polisen.hos
likartad kritikkommissionen framförttillJan Eliasson har mot

tips till polisen,vidarebefordrade samtligamordutredningen. UD men
aldrig fick redainför Eliasson hanklagadeNils G Rosenberg över att

hadeEliassonhänt med dem. Janeller vadtipsen hamnat somvar
hål;materialet ikastade inkuslig känslasjälv en ett svartatt manav

fått kändedet. Hanoch delinte vad häntvisste avvem somsomman
frustrerad detta.sig mycket över

medarbetat tillsammansfann Eliasson, hadedel JanFör somegen
och Irak,kriget mellan Iranmedlaruppdrag iOlof Palme i dennes att

mycketmotivbilder. Uppdragetbeaktansvärdadär fannsdet var
kundekonflikten, vilketdomenkänsligt. Medlaren översatt att gevar

och politiskaterritorierför ländernasinnebära betydande konsekvenser
i vissakommit dra skulleOlof Palme hadeledning. slutsatserDe att

krigförandebesvärande förbli myckethänseenden ha kunnat part om
angriparefrågor landvilketoffentliggjordes. gälldede Det som varom

kundeOlof Palmeanvändning kärnvapen.konflikten ochi varaavom
förhållanden,uppgifter dessadiskuteradeoförsiktig hannär om

då känsligtillfällenexempelpåpekade Eliasson, ochJan gav
någon avseddintedeninformation skulle ha kunnat varsnappas upp av

för.
tillfälle undersökaEliassonårsskiftet 1987/1988 fick JanKring att

mordutredningen.iutrikespolitiska tipsenbeträffande devad skettsom

Åström18 vid hans dis-uppgivitinför kommissionenSverker har att man
intressant,Iran/Irak-motivetinte bedömdekussioner inom utredningen som

Olofnågot mördahaft vinnaländer skulle haeftersom inget dessa attattav
redovisade hanJuristkomniissionen i 1987Då införPalme. han hördes mars

väldigttillmättmotivbild hade haninställning utförligt. Denna ensamma mer
hanpersonlig rollOlof Palmes roll inteförstaliten betydelse. För det utanvar

såförhöll det sigdet andrageneralsekreteraren i FN. Förförrepresentantvar
Överhuvudtaget fanns detnågonting.ledde tillOlof verksamhet intePalmesatt

Åström någonhos deOlof Palmeingen anledningenligt Sverker att tro, att av
två gjort sig impopulär.regeringarna skulle ha
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januari 1988I sammanträffade han med bl.a. Solveig Riberdahl och
Axel Morath. Jan Eliasson blev besviken dessa han tyckteöver att som
saknade överblick Många frågormaterialet. fick han inte be-över
svarade; de kände inte till uppgifterna. Utredningsmaterialet hade blivit
"kolossalt utspritt och de hade inte rekonstruerat det. Efter detta första

gick det tid innan andra hölls. Eliassonmöte Jan hademöteetten
hoppats förundersökningsledningen då skulle ha undersökt hansatt
uppgifter och sig in i materialet. Han blev därför ännusatt mer
besviken vid det andra de fortfarande inte kände till olikamötet, när

såguppgifter tips, någraoch eller samband mellan olika tips. Jan
Eliasson hade i anledning härav tyckt det angelägetatt attvar en

genomgångordentlig ståndmaterialet kom till och han uppmanadeav
därför förundersökningsledningen gå igenom arkiv.UD:satt

I april 1988, EliassonJan tillträtt sin tjänst FN-ambassadörnär som
i New York, ringde han till frågaNils G Rosenberg för att om
åklagama gåtteller polisen igenom frånUD:s arkiv. Ingen PU hadenu
överhuvudtaget hört sig. Därefter kontrollerade han saken med Nilsav
G Rosenberg vid ytterligare tillfällen.ett par

Först i samband Sydafrikaspåretmed aktualiserades 1996,att
hörde Solveig Riberdahl och biträdande spaningsledaren Lars Jonsson

sig. dåJan Eliasson hade bett dem komma till UD och deltaav av
materialet. Därefter hade Lars Jonsson och polisman underen annan
två gåttdagar igenom UD:s arkiv och anteckningar.

anledningI sina erfarenheter gjorde EliassonJan reflektionen attav
förståhan kunde dem, ville "hjälpa till i utredningen. påBristensom

mobiliseringsförmåga inom polisen efter mordet total. Man bordevar
naturligtvis ha samlat allehanda sig för tillgodogöra sigexperter runt att

Såderas kunskaper. skedde mångainte och därför påtappade tron
svensk polis.

Det förtjänar i framhållas,det sistnämnda hänseendet Janatt
Eliasson framförde likartade då utfrågadessynpunkter han Jurist-av
kommissionen i februari 1987, enligt framgårvad Jurist-som av
kommissionens handlingar. Han uttalade sig där det bristfälligaom
samarbetet mellan UD och Säkerhetspolisen nödvändighetensamt attav
det i framtiden blev ansågbättre. Han Säkerhetspolisenatt var
obenägen tillgodogöra sig de kunskaper fanns inom utrikes-att som
förvaltningen, frågordet gällde terrorism och i brottsutred-när om
ningar den aktuella. Självfallet skulle inteUD in i självasom
spaningsarbetet, det fanns På frågaför samverkan.utrymmemen mer
varför det inte redan fungerade detta vis svarade EliassonJan vid
detta tillfälle det egentligen påborde det, med tanke utveck-göraatt

frånlingen påmordet den jugoslaviske ambassadören Rolovic 1971,
ockupationen västtyska framåt.ambassaden 1975 och Han hoppadesav
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intematio-fråga noterade, ieftersläpning,det baraatt enom menvar en
delskillnaden för svenskden markantanell jämförelse, "det äratt som

friståendesåvi totaltjämfört länder det harmed andra är att myn----
säkerhetspolis direktmyndigheter ochflesta länderdigheter. I de är

vii själva verkettill regeringskansliet.knutna Det ärär ettsom
också iinternationellt i allmänhetmycket speciellt fall inte bara utan

demokratierförhållande övrigatill övriga västvärlden,
Riberdahl och DanielssonFörundersökningsledningen Solveig Jan

insatser biträttgivit positiv bild de UDinför kommissionenhar en av
förhållandetåren.fått frånmycket hjälp UD Detmed; PU har genom

från till delar samarbetet kommen-sida varit kritiskUD:satt avman
så, förvänt-ha funnitsförundersökningsledningen det kanterade att en

kompå avrapportera de uppgifterskullening hos UD PUatt som
förundersökningsledningen intefrån Så enligtemellertidUD. kan det

intesyfte utreda brottet. Detbrottsutredning har tillfungera. En äratt
informera uppgifts-för verksamhetenrealistiskt inom denatt ramen

uppgifter lämnatsutredningen deolika slag hurlämnare somavav om
framhållitFörundersökningsledningenutfallit. har även ettatt mer

sig problematisktmed skulle ha kunnatorganiserat samarbete UD te
från synpunkt.konstitutionell

Sammanfattning3.3.5

stått skildatiden i kontakt ioch PU helaSammanfattningsvis har UD
viaåret systematiskt samarbetefrågor. förekom visstDet första ett

ÅströmsÅström. informellt sin karaktär,tillSverker Detta även omvar
Därefter övergickprivatpersonens.roll inte kan beskrivas som

enskilda ärenden,till myndighet ikontakterna till ske "myndighetatt
sambandsman.hoc-samverkan, med Nils G Rosenbergdvs. till ad som

polisen ochförundersökningsledning,Något organiserat samarbete med
någon hartidsperiod. Detkan inte ha underUD sägas ägt t.ex.rum

något liknandenågon ellerfunnits arbetsgruppaldrig annatgemensam
samordningsorgan.

sköttFrån mordutredningen harkritisk till hursidaUD:s är man
året efterdetta det förstaframför allt gällersamarbetet med UD,

uppgivits desåväl vadhandlingarmordet. Av avsomsom av
framgår finnsdet inom UDbefattningshavare vi talat med att en

gjorts inom mord-mån bedömningarskepsis till i vad utrikespolitiska
eventuellt hari bedömningarutredningen, liksom till kvaliteten de som

mordutredningen tillgodo-Från intesidagjorts. UD:s attanser man

19 februariutfrågning Eliasson den 1987.med l7Juristkommissionens Jan
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gjorde sig det material påmordet UD samlat tillfreds-ettom som
ställande sätt.

ÅströmrådaEnighet de analyser Sverker gjordeattsynes om som
djupgående,inte tillräckligt vilket han inte heller själv UD-Ivar anser.

materialet i övrigt finns inga dokumenterade analyser kan sägassom
Åströmspåtagligt frånavvika Sverker i det hänseendet. Pro-mer

frånmemorian ambassaden i Washington Townley har dockom en
gårkaraktär, bl.a. den påin konkret visstatt ettannan genom mer upp-

slag.
oförståendeFörundersökningsledningen har ställt sig till kritiken

och förklarat sig nöjd med UD:s bidrag till utredningsarbetet.

Övrigt3.4

3.4.1 Efterlysning walkie-talkie-iakttagelserav

m.m.

Skelleftehamnsbrevet

brevI ställt till Hans Holmér, poststämplat i Skelleftehamn den 5ett
1986, berättade ville iakttagelsemars en man som vara anonym om en

han gjort i närheten mordplatsen vid tiden för mordet. Brev-av
skrivaren, tillfälligt befunnit sig i Stockholm, påhade varit tillvägsom

Olofsgatan/Tunnelgatanmhan kl. 23.23 i hörnet lagt märkemöte närett
till talade i walkie-talkie. signalementMannens beskrevsen man som
relativt utförligt. hadeHan svensk ut hade talat främ-sett ettmen

språk,mande möjligen holländska eller schweizertyska. Anledningen
till brevskrivaren kunde exakt tid för sin iakttagelse hanatt attange var
varit försenad till sitt avtalade därför påoch "stup i ett tittat sinmöte
armbandsklocka.

Några dagar inkom brev, poststämplat i Linköpingett nyttsenare
frånden 11 1986, brevskrivare, sigmars samme som nu uppgav vara

resande i dammodebranschen. brevetI lämnades ytterligare upplys-
ningar iakttagneden bl.a. skulle denne i walkie-talkien haom mannen,

"das ocksåAuto, das Auto. Brevskrivaren sigsade ha tecknatsagt av
och teckningen bifogades brevet.mannen

Under 1987 och 1988 tvåinkom ytterligare brev, poststämplade i
Luleå, frånStockholm respektive sannolikt brevskrivare. Dennesamme

20Olofsgatan parallellgata till förstaSveavägen, den aktuellaär Detvästerut.en
således förhållandegathörnet i till mordplatsen beläget Sveavägensär andra

frånsida, kvarter bort denna.ett
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iakttagelsenochsig självuppgifterytterligarelämnade mannenavom
med walkie-talkien.

Redan deni breven.uppgifternautredaskilda försöktharPU sätt
massmedia ochidåvarande spaningsledningen1986 gick den8 utmars

därpå läm-sig. Dagarnabrevskrivaren hörabad den att avanonyme
massmedia, dettatillärendetinformation isuccessivtnades ut menmer

kontaktade PU dam-framåt. 1986underSenareinte utredningenledde
få framförLinköpingSkelleftehamn ochmodebutiker i att namn

många höllsförhörbranschen. Trotsiförsäljare/representanter att
ikonstaterade SKLmaj 1987identifieras.inte Ikunde brevskrivaren ett

dömafrån 1987 av alltfrån 1986 och brevetutlåtande breven attatt
läm-uppgifterdetaljeradeupphovsman. Dehar sommergemensam

miss-och1988 följdesbrevetnades i det fjärde sompersonupp en
konstateradesförhördes. Detbrevskrivarenidentisk medtänktes vara

inteutredningsåtgärder vederbörandeytterligareemellertid efter att
brevskrivaren.kunde vara

walkie-talkie-allmänhetenUppmaning till rapporteraatt
iakttagelser

skrivitdenoffentligt efterlystemed PUsambandI att som
någranågon efteralltså eller dagarskeddevilketSkelleftehamnsbrevet,

allmänhetenuppmanadesin till PU,kommitdet brevet rapporteraattatt
med mordetkunna hawalkie-talkie-iakttagelser skulleeventuella som

denoch hurexakt ägdeuppmaningdennaNärgöra.att rummer
saknaseftersom detfastställas,inteutformades kannärmare

detta.dokumentation berörsom
gått tilloch framallmänhetentillEfter det uppmaningen utatt

walkie-talkie-40-50 tips rörandeinkommånadsskiftet mars-april 1986
efterföre, under ochStockholmigjortsiakttagelser runt omsom

sådanafått handfullinendasthade PUDessförinnanmorddagen. en
iakttagelsegälldeintresse. Detvisstendasttips, ett avenvarvarav av

kors-bil Tunnelgatanparkeradslarvigt närawalkie-talkie i enen
mordplatsen,i närhetendvs. alldelesningen med Sveavägen, straxav

avförasemellertidiakttagelse kundemorddagen. Dennaföre kl. 23.00
det konstateratsidentifierats ochfrån bilförarenutredningen sedan att

polisradio, s.k.uppgiftslämnarendet sett scanner.envar en
tipset tilldärmed det förstaSkelleftehamnsbrevetUppgifterna i är

walkie-talkie vidtalar iiakttagelsePU gäller person somav enensom
Olof Palmetydaskulle kunnatidpunkt och plats attsomenen

sammanhang kanför mordet. I dettavid tidenövervakad attnoterasvar
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varken polis, Olof Palmes livvakter eller makarna Palme själva före
mordet någon form misstänkt övervakning.rapporterat av

GMP:s analys rapporterade walkie-talkie-iakttagelserav

GMPI analyseras rapporterade walkie-talkie-iakttagelser. Analysen
grundar sig 40 observationer bärande eller talandemän iav
walkie-talkies. Observationerna delas in i skilda kategorier efter när
respektive de gjorts. Följande bedömning redovisas beträffandevar
observationemaz

Observationer före 28/2 utanför Gamla Stan kan inte saklöst avföras från
diskussionen eftersom det socialdemokratiska partihögkvarteret ligger
mittemot biografen Grand och ingåttkan tänkas ha i övervaknings-en
operation. Däremot observationer där eller kring Sveavägen undersynes
den 28:e februari före det Palme lämnade hemmet kunna läggasatt paret
sidan eftersom det okänt, för Palme själva, de skulle be-t paret attvar o m
finna sig där under kvällen. återstårDärmed tvåendast observationer som
bägge kunnat förklaras.

Av de observationema efter mordet torde, tvågrunder, desex samma
observationema i Gamla Stan kunna avföras från diskussionen. deAv
återstående någrahar kunnat förklaras efter kontroll med väktarbolag,
spaningsrotlar hos polisen och med andra användare radiokommunika-av
tionsapparater. I det resterande materialet fäster sig vid avsaknadenman av
observationer i tunnelbanan under färden biografen skede därmot ett-

verkligen kan ha haft behov kommunikation. på-Vidare detärman av
fallande någradet inte finns observationer områdeti Grandatt därnorr om

kunnat förvänta sig dylik aktivitet. återståendeDe observationema harman
analyserats. Ingen dem kan in i rimligt scenario.noggrant ettav passas

Orsaken härtill har varit de tidsmässigt orimliga eller för de skettäratt att
plats inte rimligen varit aktuell i sammanhanget.en som

följandezinnehålletBeträffande i det s.k. Skellefteharnnsbrevet sägs

Enligt brevskrivande såvittne, den kallade Skelleftehamns-ett anonymt
fanns det walkie-talkieförsedd vid Olofsgatan. Man kanmannen, en man

undra vilken uppgift han Såvittskulle ha haft. vi kunnat finns detutröna
ingen begriplig uppgift för denna På andra sidan, det vill densägaperson.

sidan Sveavägen, fannsöstra det ingen med walkie-talkie. Allmäntav man
kan undra varför hållaskulle sig med huvudgärnings-sett man man en
och eller flera tilläggspersoner. någotVi kan inte rimligt skäl tillman en se

2‘ GMP 90. se det längre utdragetäven GMP i kapitel där det härs. ur
citerade partiet del.utgör en
22A.a.s. 92.
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ochsjälvständigt degärningsmannendettadetta. Slutsatsen är att agerarav
beskriver fantasier ellerwalkie-talkies,finnsinformationer omsom

legala skälandra medpoliser, väktare ochslumpmässigt närvarande att
radioapparater.använda

genomgång walkie-talkie-rörandeuppslagKommissionens av
iakttagelser

genomgångRRV-expertemas

ingickgenomgång utredningsmaterialetRRV-expertemasI enav
walkie-talkie-iakttagelsernacentraladegranskning somav mer

till PU.rapporterats
Skelleftehamns-s.k.bedömde uppgifterna i detRRV-expertema

ochwalkie-talkie-iakttagelsergällandede intressantabrevet mestsom
från iden analysdetta avseendeskiljer sig i görsderas analys som

intressantbedömdesobservationSkälen till dennaGMP. mestatt som
på följande sätt:angavs

in i tid och plats. Detrimlig för den just välförsta denFör det är att passar
rimlig med tanke denobservation W/Tfaktiskt den ärär mestsomav

spår i kvadrantskefaktiskt komhändelseutveckling att oavsettsom ---
inblandade; beträffande RRV-brott med fleraplaneratKvadrant 2 avser
våra det andra kom-kvadrantmode11, kapitel anm. Förexperternas se

påverkats Palmeutredningensoch kan inte haden in tidigt upp-avmer
inte heller-observationer,höra sig med W/Imaning i massmedia attom av

dentill denna-observationer kan ha smittat sig"övriga W/T varsomav
sannolikt-observationskulle säkerställd W/Iförsta. det tredjeFör mesten

Olof Palme.hänföra sig till mordet

Även sådantintresse. Ettiakttagelsenandra skäl bedömdes vara avav
eventuelltwalkie-talkieuppgiften medskäl att att mannenvar om

rapporterad walkie-ischweizertyska förekommerpratade en annan
198626 27 februariGamla den ellertalkie-iakttagelse, gjorts i stansom

fallför detRRV-expertema,nedan. skälJarl N, Ett attannat varse
medplanerat brottfråga i kvadrant 2 dvs.händelseförloppär ettom

Tunnelgatan/ansåg det just i hörnetrimligtflera inblandade, det att
haft koppling tillståtttidpunktOlofsgatan vid denna enperson somen

flyktbil.
sin analysdrogDe slutsatser RRV-expertema attvaravsom

de därförriktiga ochSkelleftehamnsbrevet kanuppgifterna i attvara
indikationer detfinns vissaavfärdas detinte direkt bör även attom
sådanaNågra indikationerdesinformation.sig ärskulle kunna röra om
uppgifterna dendetaljeradetidsuppgiften, deden tvärsäkra om
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iakttagne utseende och brevskrivaren lämnar ytterligareattmannens
information i brev. Enligt RRV-experterna skulle brevskrivarensenare
också kunna har kunskap möjlig konspira-vara en person som om en
tion och vill vågarpolisen värdefullt tips, inte fram-ettsom ge men
träda. RRV-experterna kritiserade denna bakgrund demot argument

i GMP hade anförts till förstöd helt avfärda denna observation.attsom
RRV-experterna framhöll i ocksådetta sammanhang att det är en

klar brist gåttvad i massmedia förekommit i massmediaatt utsom resp
under de första veckorna inte finns församlat analys hos Palmeut-
redningen. Det har betydelse för tolkningen vittnesmålensstor av
trovärdighet."

Övrig granskning

Kommissionen fåhar hos begärtPU del alla förekommandeatt ta av
uppslag rörande walkie-talkie-iakttagelser. Med hjälp det data-av
baserade registret eftersöktes samtliga uppslag vari orden "walkie-
talkie eller kommunikationsradio förekommer. Det visade sig finnas

sådana179 uppslag.
månaden efterFörsta mordet inkom drygt 50-tal tips, där detett

talas walkie-talkie eller kommunikationsradio. Under resterande delom
1986 inkom sådanaytterligare drygt 30-tal tips. 1987 PUett mottogav

knappt 30 tips rörande walkie-talkie eller kommunikationsradio och
några1988 15. Därefter har enstaka tips det slaget kommit inca av

årligen.
Några tips innehåller endast teorier mordet och allmännaom mer

upplysningar till polisen, föga intresse i detta sammanhang.ärsom av
Många tips fråndock walkie-talkie-iakttagelser, gjorts höstenrör som
1985 fram till 1988. Flertalet rapporterade iakttagelser har ägt rum
morddagen eller under Fråndagarna därikring. morddagen och
Stockholms innerstad inrapporterades 40-tal observationer, de flestaett

Åtskilliganärområde.i Sveavägens dessa iakttagelser gjordes dockav
måstevid tidpunkter de bedömas mindre intressanta.gör attsom som

Från Gamla inrapporterades dussintal walkie-talkie-observa-stan ett
tioner under veckoma före mordet.

I det följande redovisas de uppslag vi bedömt kunnasom vara av
något intresse. Därutöver redovisas antal uppslag rörande walkie-ett
talkie-iakttagelser i kapitel 4 se Fotograf hört meddelande översom
polisradion, Ulla Gamlai Dekorimamannen och Iakttagelsestan, av

med walkie-talkie.man
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Tunnel-walkie-talkie hörnetmed imordkvällenIakttagelse manav
Margarethe Alämnade1986mittengatan-Olofsgatan. I upp-marsav

berättadeMargarethe Awalkie-talkie-iakttagelse till PU.gifter om en
Tunnelgatanbostadi sinbefann sigpå mordkvällenhonatt

tittade20.00-21.00omkring kl.honmed sin När uttillsammans son.
i hörnetvidstodsåg honfönstret portensomen mangenom

walkie-talkie. Hontalade iTunnelgatan-Olofsgatan. Mannen svarten
Straxdenna föriakttagelsen kommenteratsamband medihade sonen.

walkie-medhem,då make komtio, hennesefter klockan var mannen
talkien borta.

modernsbekräftadeMargarethe HanAzsdag förhördesNästa son.
andra sidaniakttagitsjälvuppgifter. hadeHan gatan.mannen

innanför sindoldwalkie-talkie, delvishafthade i handenMannen en
varithadeochhade stuckitdeljacka. En antennenapparaten uppav

väktare.hadesynlig. Sonenfullt trott att varmannen
personalchefen i denkontroll medPUTipset följdes genomupp av

stod, ochutanför vilkettill i huset,höllorganisation mannensom
civilNågra åtgärder föranlettvaktbolag.medkontroll ett somgenom

förekommithade inteutanför aktuellt huswalkie-talkiepersonal med
för iakttagelsen.vid tiden

hennesMargarethe ochförhördes A1988 nytt utanHösten son
framkom.uppgifterytterligareatt

walkie-talkiemed iföre mordetdagarIakttagelse ett av manpar
till Hontips PU.lämnade R1986 MareI slutetGamla ettstan. marsav

be-10.00 tänktomkring kl.26 februari 1986förmiddagen denhade
10.30 och iförst kl.öppnadeButikenGamlabutik isöka stan.en

ihade honskulleden öppna runtpromeneratväntan att
meddå observerat storväxthadeomgivningarna. Hon enmanen

butiks-Västerlånggatan. hadeHonwalkie-talkie trott att mannen var
ellerösterrikaretysk,mellaneuropébeskrev honomvakt och som -

"uniformthade gjorthår. Mannenhalmgulfliknande med blont ett-
intryck.

hondärpeka platsenför polisNågra fick RMaredagar utsenare
Västerlånggatan 28,utanförplatspekadeHon utsett enmannen.

sin bostad.hadeOlof Palmedärtill fastighetenheltbelägen nära porten
honR1986 Marei apriluppföljningsförhörVid attett varuppgav

walkie-talkie. Honbärapå det honhelt säker settatt envarmannen
och delhade apparaten.antennensett aven

walkie-talkiemed imordetföredagarIakttagelse mänett avpar
berättadeHanJarl N PU.1986 kontaktadeaprilbörjanGamla Istan. av



250 Vissa generella utredningsåtgärder SOU 1999:88m.m.

han den 26 februari 1986 befunnit på Västerlånggatansig i Gamlaatt
tillsammans med sin broder. Omkring kl. 10.00-11.00 hade hanstan

lagt märke till talade i walkie-talkie. Mannen hadeen settman som
farlig ut och tyska, troligtvis i Schweiz. Han hadegörpratat som man
varit lång185-190 och haft hår. På frågacendréfärgat varför Jarl Ncm

såhört sig med sin iakttagelse han han glömt bortsent attav uppgav
den påmintshan dåden han hört, läst elleratt settmen attom en annan

lämnat liknande uppgifter.person
Några dagar hölls förhör med Jarl dåN Han ändradeett nyttsenare .någoni mån sina uppgifter och berättade han inte säkeratt var om

det den 26 eller 27 februari 1986 han och brodern besöktvar som
Gamla iakttagelsen gjorts omkring kl. 11.00-1 1.30.stan samt att
Mannen han iakttagit befann sig 30 in Västerlånggatanmeter settca
norrifrån, sida. Mannen hade haftöstra ansiktetgatans vänt mot
Olof Palmes bostad. Ca 50 längre söderut i angränsande grändmeter en

Västerlånggatanväster stod ytterligare någothöllom moten man, som
troligen walkie-talkie.örat, Vid tiden för iakttagelsen visste Jarl Nen

inte Olof Palme bodde Västerlånggatan 31.att
Jarl N:s bror hördes. Han bekräftade hanatt promenerat

Västerlånggatan i Gamla vid den tidpunkt Jarl N Hanstan uppgett.som
hade emellertid inte någoniakttagit med walkie-talkie.man

Iakttagelse på mordkvällen med walkie-talkie Gamlai stan.av man
årDrygt efter mordet, i slutet 1987, kontaktade Leif C PUett av mars

och berättade iakttagelse han gjort under mordkvällen. hadeHanom en
i tvåsällskap tvåmed och kvinnor varit i Gamla dåmän kvällenstan
Olof Palme mördades. Sällskapet hade haft för avsikt besöka däratt en
belägen nöjeslokal, eftersom tyckt inträdesavgiften förattmen man var
hög hade sällskapet i stället i stadsdelen. Underpromenerat runt

dåpromenaden, sällskapet inte varit samlat gåtttroligenmännenutan
lite före kvinnorna, hade Leif C uppmärksammat höllen man som en
walkie-talkie i handen. ståttMannen hade i gathöm. Leif C hadeett
antagit polis. Iakttagelsen hade vid kl.19.00-att ägtmannen var rum

På fråga19.30. varför Leif C inte hört sig till polisen tidigareav
svarade han någrahan först veckor tidigare fått klart för sig Olofatt att
Palme vid denna tid bodde i Gamla stan.

Vid uppföljande förhör i april 1987 preciserade Leif Cett var
iakttagelsen ståttMannen hade i korsningenägtav mannen rum.
Västerlånggatan-Kåkbrinken, några in i gränden. Leif C beskrevsteg

ljushårigsvensk, kortklippt år20-30 180ochmannen som en man, cm
lång. Leif C hade under promenaden kommenterat sin iakttagelse och

något civila poliser finns överallt".sagt attom
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bådai bekräftade deVid förhör med övriga sällskapetpersoner
Leif C vid tillfället talatde hade minnemännen att ett attav om en man

walkie-talkie. hade dock Enmed Ingen dem settav mannen. av
kvinnorna i sällskapet hon vid tillfället iakttagit medattuppgav en man

ståttwalkie-talkie delvis gömd under rocken. Mannen hadeen
Västerlånggatan, någoninte i gränd.

Iakttagelse mordkvällen med walkie-talkie vid Adolf Fredriksmanav
år Karin Gkyrka. efter mordet, i april 1987, kontaktade PU.Drygt ett

åkteberättade hon mordkvällen kl. 21.20 bil söderutHon att ca
korsningen Sveavägen-Sveavägen. höjd med Adolf Fredriks kyrkaI

såg walkie-talkie. hadeKammakargatan hon med Mannenen man
lång, hårhaft burrigt och varit slät-varit 178-180 hade mörktcm

rakad.
uppföljningsförhör med Karin G. HonI oktober 1987 hölls ett

varit hem i bil tillsammans medberättade hon vän,vägatt en en
färden lade hon till med walkie-talkieC. Under märkeBengt en man

kyrkogårdsmurenuppehöll sig utmed utanför Adolf Fredrikssom
stickakyrka. pratade i och hon hade sprötMannen apparaten sett ett

någon hadedecimeter. hade inte HonHennes vän settupp mannen.
våren polis sin iakttagelse.först 1987 talat med Hanvänen som var om

höra sig tillhade rekommenderat henne PU.att av
dåpå1988 förhördes Karin G nämnde honI september Honnytt. att

iakttagelse hade med mordet ochinte hade hennes göraatt atttrott att
hon därför först inte hade hört sig till polisen.av

tid, september 1988, förhördes C. berättadeVid i Bengt Hansamma
Karin G sin iakttagelse redan under bilfärden han hadenämntatt men

inte haftgrund bilkömingen möjlighet tittaattav mannen.

Iakttagelse mordkvällen med walkie-talkie vid Brunkebergs-av man
år två kvinnor,Drygt efter mordet, i april 1987, kontaktadeetttorg.

BådaCatarina berättade iakttagelse de gjortN och Anette K, PU. om en
åktunder bilfärd kl. 23.10-23.15. hade Malm-mordkvällen Deen

skillnadsgatan i riktning Sergels de vid Brunkebergsnärtorg torgmot
tjockmed walkie-talkie. Catarina N beskrevsett mannen somen man

svarthårig,och med ljus jacka. Anette K attuppgav mannen somen
något dölja. hadetalade i walkie-talkie inte hade verkat ha Hanatt

hårhaft mörkblont och buritenligt Anette K varit vänd slottet,mot en
uppgifterljus jacka. kvinnorna hört sig till med sinaAtt inte PUav

tidigare förklarade hon tidigt berättat iakttagelsenAnette K med att om
för fader polis. hade iakttagelsenkamrats Denne sagt atten var varsom
ointressant.
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påIakttagelse mordkvällen med walkie-talkie på Norra Latinsav man
Öårskolgård. efterSex mordet, i 1992, kontaktade Marianne PU.mars

skolgårdberättade hon befunnit sigHon Norra Latins mord-att
kvällen kl. 22.30-23.00. Hon hade där lagt märke tillca en man som

ifrån hållit föremålbefunnit sig 20 henne. Mannen hademeter ettca
ÖMarianne absolut uppfattade walkie-talkie framförsom som en

Ö åransiktet. Marianne beskrev svensk, 25-30mannen som ca
sågammal. Som förklaring till hon hörde sig till PUatt sentav uppgav

ÖMarianne hon varit feg och inte velat bli inblandad.att

3.4.2 Publicering de s.k. fantombildemaav

ramställning och beslut publiceringF om

4 1986 kontaktade ledningsgruppen för mordspaningamaDen mars
låni Wiesbaden för signalementsmaskin.BKA s.k. Följandeav en

frånkväll anlände tyska poliser signalementsmaskinenBKA med till
Stockholm.

Spaningsledningen valde 22 lämnat signalements-ut personer, som
uppgifter möjligen kunde i samband med mordetmän sättassom
Olof Palme. Iakttagelsema hade gjorts olika ställen i Stockholm
under tiden julafton 1985 den 28 februari 1986. Som exempel de-

tvåobservationer valdes mittenkan inämnas mänutsom som av
februari på1986 betett sig underligt Lisbeth Palmes arbetsplats se
kapitel förhållan-Avsnitt "Kartläggning offrets personligaT av-
den, mordkvällen biografenkommit in Saga,senten man som en

påkurdisk iakttogs Stockholms centralstationen julaftonman som
1985 Samtliga 22 fick med hjälp signalements-etc. personer av
maskinen framställa varsin fantombild. de tyska polismannenEn av
gjorde i samband med bildkonstruktionema trovärdighetsvärde-en
ring de uppgifter. ledninglämnade Med dennaav personer som av
trovärdighetsvärdering och vad iakttagelsen lednings-valderörtav

två bilder den beslöt publicera i massmedia.utgruppen som

första bildenDen

på-Den första bilden offentliggjordes den 6 1986 kl. 8.00. Denmars
stods föreställa möjligen kunde identisk med gär-en man som vara
ningsmannen. Bilden kom allmänt kallas fantombilden och det äratt

åsyftasuteslutande denna bild fantombildennästan när omnämns.som
Iakttagelsen bilden bygger hade gjorts kvinna,som av en

Susanne T även kallad tecknerskan, den 28 februari 1986 mellan kl.
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tid för kort stund lämnat23.30 och 23.40. Susanne hade vid dennaT en
personalutgångenbefann sig, och viaAlexandra, där honrestaurang

Smala GrändGränd. hontagit sig Smala När öppnat porten motut
medihop med gick ihopkrupen,hade hon nästan stött en man, som

hade hanhänderna i byxfickoma. fick henneNär settmannen syn
skyndat sinaförskräckt och sig Därefter hade hanvänt stegut om.

Birgervid Snickarbacken hade han tagit högeroch motav
utförligt signalementJarlsgatan. Susanne hade lämnatT ett mannen

också teckningoch hade gjort honom.aven egen
publicerades har flera uppfölj-Efter det denna fantombildatt

1986Vid förhör i juniningsförhör med Susanne T.ägt ettrum
inkommitföreställde Kjell Tips hadeförevisades hon bild E.somen

flera tillfällenfantombilden och polisen hade vidKjell E likatt varom
uppehållit sig ihade under mordkvällenförhört honom. Kjell E

00.00-Gränd. hade berättat han mellan kl.kvarteren Smala Han attrunt
kommit dit i bil till-01.00 Alexandra. hadebesökt Hanrestaurang

Birgerkamrater. Bilen hade parkeratsmed ettsammans par
sneddatJarlsgatan Sällskapet hade över gatan,restaurangen.snett emot

gåttmynning in SusanneSnickarbackens ochpasserat restaurangen.
påinte honemellertid säker Kjell E denT möttatt var personvar

Smala Gränd.
och honUnder 1996 kontakt med Susanne TPU nytttog

då föreställandeförevisades fotografier, dels videofilmdels enen
då sig kapitel GMP-objektintresserade för se GG iPUperson som

fåttefter hon videofilmenm.m.. Susanne T attatt se mannenuppgav
på detlik hon Smala Gränd och attoerhört den mött ärmanvar

Smalaingen tvekan liknar den honabsolut att settmannenom man
vågadeidentitetGränd. kunde inte utesluta mellanHon männen men

sågdå filmen enligt henneinte uttala sig härom tröttmermannen
Smala Gränd.och sliten den honän möttut man

andra bildenDen

gången 1986 kl.andra bilden publicerades första den 24Den mars
Skuggan.10.00. föreställa kom kallasDen attuppgavs en man som

gjortsiakttagelse bilden grundas hadeDen av en man,som
på Patricio hade enligtPatricio Sergels dagen före mordet. MM, torg

påstod 18.00 varit Sergels ivad han omkring kl. väg över torg
Åhléns håll.Olof Palmeriktning varuhuset hannär mött näramot

gåtthade det medEfter Olof Palme, 20 bakom,meter en manca
inte sig omkring, vanliga flanörerbestämda Denne hadesteg. sett som

följa efter Olof Palme. Patricio M hadebrukar hade verkatgöra, utan
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utförligt signalement han Eftersom hanmött.gett ett mannen var
konstnär hade han gjort skissäven en av mannen.

Efter det bilden Skuggan offentliggjordes förhörde PUatt av
Patricio vid flera tillfällen. ocksåM Han medverkade vid konfronta-en
tion i april 1986.

Vid det förhöret, ägde i november 1988, ändradesenaste som rum
påstodPatricio sin berättelse.M Han bl.a. sammanträffandet medattnu

Olof Palme Sergels skett tidigare under eftermiddagen, medantorg
fortfarandedet ljust Beträffande efterföljandedenute.var mannen upp-

avstånd dåhan han denne 30 påoch han intemöttatt meters attgav
något kopplat ihop med Olof Palme.sätt mannen

Från PU:s sida har uppgivits Patricio uppgifter falskaMzs ochäratt
anledningen till han kontaktade polisen villehanatt att attvar

neutralisera den bild givits i medierna gärningsmannenattsom om
kunde utländsk. Han hade därför lämnat signalementettvara som
stämde nordiskt ocksåmed utseende. Den bedömningen haren man
redovisats i GMP se under rubrik. Vi har inte kunnat klarlägganästa
grunden för denna bedömning; den kan inte utläsas det registreradeur
utredningsmaterialet.

GMP:s bedömning fantombildemaav

I GMP används fantombildema och deras bakgrund exempelettsom
PU-materialet.svårigheten analyseraatt

tvåI utredningens inledande skede offentlighet de fantombildergavs av
framställdes. Den sades föreställa mördaren medan den andrasom ena

föreställa skulle ha förföljt Olof Palme i Stockholm,angavs en person som
dagen före Bildenmordet. Mördaren och kommitSkuggan, de attsom
kallas, föranledde antal människor lämna olika tips och berättaett stort att

iakttagelser flyktområdetde gjort. Mördaren ha befunnit sig iom angavs
vid orimligt tidpunkt och bilden sannolikhethar med vissen sen senare
kunnat knytas till inte har med mordet Medgöra.atten person, som

förhållandenaSkuggan bisarra. har aldrig existerat,är Hanän ärutanmer
tillkommen invandrares försorg för balansera bildenattgenom en
Mördaren, hade utländska drag, medan nordiskSkuggansom gavs mer
karaktär.

23GMP 23s.
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Resultatet publiceringenav

tvåPubliceringen fantombildema tillde ledde mycketatt storav en
mängd tips strömmade in till anledning härav lades särskiltPU. I ett
avsnitt i utredningsmaterialet med rubriken sambandTips medi
fantombilder Under detta avsnitt registrerades de tips huvud-upp. som

påstådd någonsakligen byggde likhet mellan och männenperson
består såbilderna. Avsnittet i dag omkring 1550 uppslag, gottav varav

mångasamtliga inkom i anslutning till publiceringen. Eftersomsom
innehålleruppslag flera tips antalet tips regi-ärom samma person

strerade i avsnittet betydligt Härtill kommerantalet uppslag.större än
mängd tips rörande likhet med fantombi1dema inatt stor sorteratsen

under andra avsnitt. gäller tips delvis fantom-Detta bara rörsom
sådana innehållerbildema, dvs. information in-ävensom annan av

ifråga har viss visshan ärtresse, t.ex. att atttypmannen av vapen, av
nationalitet ocksågäller tips varit omöjliga utrednings-Det attetc. som

dåmässigt följa uppgiftslämnaren iakttagitt.ex.upp, en person som
någon fantombildemahan tyckt lik han i övrigt intevara av men som

några såsomuppgifterkunnat lämna bostad etc.om namn,
således mångainteDet idag möjligt hur tips i utred-är sägaatt

tvåningen föranletts beslutet fantom-publicera deattsom av
åtminstonebildema. kan emellertid konstateras sigDet det röratt om

flera från dåvarandetips. Per-Göran Näss den ledningsgruppentusen
inför Palmekommissionenhar den tidigare den första fan-uppgett att

tombilden föranledde 7-8000 tips och detta slog sönder brottsut-att
redningen. Enligt Per-Göran bild inteNäss skall detta slagaven

bearbetat.publiceras materialförrän det redan finns ärsom

3.4.3 Utfästelse belöningom

Den 4 1986 utlyste Holmer belöninglänspolismästaren Hansmars en
på 500 000 kronor för tips kunde leda till gärningsmannenattsom
greps.

Den utfásta belöningen denhöjdes beslut regeringenettgenom av
12 november 1987. innebar Riks-Beslutet regeringen medgavatt att
polisstyrelsen anspråkfick i sammanlagt högst 50 miljoner kronorta
avseende sådanabelöning till den eller dem kunde lämnasom upp-
lysningar påtill polisen mordet Olof Palme kunde klaras Innanatt upp.
Rikspolisstyrelsen fattade beslut betala belöning skulleatt utom en
styrelsen anmäla sin avsikt detta till regeringen.om

24 utfrågningPer-Göran Näss i inför den tidigare Palmekommissionen den 26
1996 PK-minnesanteckningaräven 20.mars nr
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i tidningenden höjda belöningen publicerades bl.a.Annons om
1987. KommissionenInternational Herald Tribune den 19 november

åtgärderytterligare vidtogs i denförsökt efterforska vilkahar som
följdes har vi emellertid inte lyckatsoch hur saken Dettavägen attupp.

klarlägga.närmare

Genomgång rymlingar,3.4.4 av

självmordpermissionsrapporter, m.m.

Kriminal-utredningen kontakt medRelativt tidigt under PUtog
vårdsstyrelsen syfte inhämta uppgifter hadei rymtatt om personer som

frånpermission fängsligtavvikit respektive hadeeller sättannat
Kriminalvårdsstyrelsen i anledning begäranöverlämnadeförvar. av

s.k. perrnis-uppgifter avvikit, dels styrelsensdels personer somom
upprättades den 10Med dessa uppgifter underlagsionsrapporter. som

två förteckning födda underapril 1986 förteckningar. En män,upptog
från kriminalvårdsanstalt underperioden 1936-1956, vilka avvikit

bestod 24 Den andrafebruari och 1986. Förteckningen män.avmars
påintagnafödda 1936-1956, vilkaförteckningen 72 män,upptog var
påför mordetkriminalvårdsanstalt haft permission vid tidpunktenmen

beträffandeOlof Förteckningarna gicks härefter igenom ochPalme.
utredningsåtgärder, främst register-vissa vidtogs ytterligarepersoner

slagningar.
från vistelse iGenomgången haft permissionpersoner somav

Dåkriminalvårdsanstalt upprättades inomkompletterades i juli 1989.
män/kvinnor, inte födda underförteckning 70PU över som varen

kriminalvårdsanstaltfrånhaft permissionperioden 1936-1956 men som
vid tidpunkten för mordet.

från anmälningar/respektive polisdistrikt inhämtatPU har vidare
i Sverige undersamtliga självmord begicksutredningar över som

erhöll i denna delperioden den april 1986 3 september 1987. PUl ett-
60-talMaterialet har kontrollerats ochmycket omfattande material. ett

signalementsmässigt bedömdes kunna överensstämmapersoner som
ålder sorterades fram.kön,med gärningsmannen dvs. rätt m.m. --

gåtts på flera fall tidigare under-igenom och i harDessa har sedan nytt
anhöriga och andra utred-sökningar kompletterats med förhör med

ningsåtgärder.
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3.4.5 Farliga personer m.m.

Tidigt under utredningen hämtades med hotbrevpärmar rörandesex
Olof frånPalme in Stockholmspolisens våldsrotel, vilken den enhetvar

normalt svarade för utredning hot riktade Olof Palme.som motav
Pärmarna genomgicks och de hot kunde utredas ytterligare plocka-som
des Den övervägande delen breven i frånut. dockpärmarnaav var

brevskrivare inte kunde spåras. Senare frånerhöllsanonyma som
Säkerhetspolisen någraytterligare hotbrev.

Under och hösten 1986 gjordes kontroll kriminellasommaren en av
i visst område i Stockholms city. Området omfattadeettpersoner

Gamla Norrmalm och del Vasastan. Två databaseradestan, register,av
SPAR statliga och adressregistret och PBR person- och be-person-
lastningsregistret samkördes. Samkörningen resulterade i lista påen
500 Av dessa plockades dömda för dråp,män mord, miss-personer.
handel, olaga vapeninnehav, brott vapenlagen Dessamot ut.m.m. upp-
gick till 348 st.

I samband med GMP fram kontrollerades någonatt detogs om av
348 vaskats fram 1986män stämde in på gärningsmannaproñlen.som
Se kapitel Genomgång GMP-kontrollistan.av

3.4.6 Dörrknackning

Dörrknackningsoperationer genomfördes måni viss efter mordet. De
finns beskrivna och delvis bedömda i Juristkommissionens rapport s.
141 f och 150. Juristkommissionen konstaterade de inte varit full-s. att
ständiga och de inte påhade gjorts enhetligt sätt.ett

Granskningskommissionen har uppdragit polisöverintendenten
ÅkeBengt Jonsson, medverkat i kommissionen,expertsom attsom

granska PU-materialet i denna del. Granskningen redovisas nedan
under Sammanfattande anmärkningar.

3.5 Sammanfattande anmärkningar

3.5.1 Kartläggningen Olof Palmes personligaav
förhållanden

likhetI med hel del borde ha skett i utredningens inledan-annaten som
de skede försummades sådant gällde Olof Palmes personliga för-som
hållanden den första tiden efter mordet. Det har uppmärksammats och
bedömts de tidigare kommissionema.av
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denangående kartläggningenuttaladeJuristkommissionen av
Olofutredningsystematisk"enkontakterochavlidnes att omperson

svårtdröjsmål. Vi harigångborde ha attPalmes utansatts seperson
medexempliñeradeskedde ochintenågon förklaring till det attatt

förarbetsplatsenbostaden ellerundersökningnågon egentlig attav
Ävenmån.begränsadispår inte gjordeseventuella änsäkra annat

förhållanden ochpersonligaOlof Palmesundersökningbristen av
i detta ochpåtalades. Vi instämmersista veckanunder denkontakter

utred-kan botasslag intedettabristervill tillägga att senareavav
och spekula-bestående kunskapsluckoralltsåningsåtgärder; de lämnar

oförändrat. Dendeli dennaUtredningsläget ärtionsutrymme. -
något enstakamedinom PUgjortsutredning hargenerella som

granskade ochJuristkommissionenperiodgjord inom denundantag,
bedömde.

ekonomiskaPalmesmakarnabristdetGMPI attnoteras som en
naturligt vidnågot hade varitförhållanden klarlagts,inte ensom

offentliggradmotsvarandeiinte varitoffretutredning därliknande en
informationenövrigainget i denvidaredärvidGMPl sägs attperson.

omständigheternanågot ekonomiskai definnsdettyder somatt
vårt knappastkanEnligtförklara brottet. synsättskulle kunna man

saknasfullständigtdetdettanågon meningegentlig när ettuttala om
utredningsunderlag. materialet inteiuppfattningen detVi delar att

finnsgrundhelleroch det intenågra dettateckenfinns att annan
sigbryttintebanor. Menfundera i dessaanledning omatt ensmanom

frågor tilldeklarationer, bankkonton,kontrollåtgärder avseendeenkla
iindikationer detdet saknaskonstaterandeanhöriga är attettetc. om

alltså dettaså Vimycketutredningsmaterialet inte värt.övriga attanser
borde hadelarutredning i dessadokumenteradochbristär atten

frånkänsligtsärskiltmån hade bedömtsresultatetdenförekommit. I
behandlas sätthade det kunnatintegritetssynpunkt samma som

karaktär."dennautredningsdokumentation harsomannan
kringförekommitproblemdesammanhang bördettaI även som

behandlarFörhörsprotokollenPalmemed Lisbethförhören nämnas.
förhållanden. PolisöverintendentenprivataOlof Palmesallsknappast

25 1987:72 150SOU s.
26 hadePalmeinformation visartillgängligPå i GMPställe attsägs attannat

varit exceptio-skulle hadeninga teckenfinnsekonomi detordnad attmen
redovisningen ovan.citerat iskäl 40,eller s.nellt god ävenannatettav

27 från utrednings-avskildaT-avsnittet,det s.k. ärVissa delar se ovan,av
särskild plats.förvarasi övrigt ochmaterialet

28 frågor Olof Palmesså kringuppdelning skettförhör harvissa andraI atten
detprotokoll, hanteras sättsärskiltiprivatliv redovisats somett som
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ÅkeBengt Jonsson, kommissionens uppdrag granskat förhörensom
med Lisbeth Palme, har efter sin granskning konstaterat följande.

Lisbeth Palme har förhörts mångavid tillfällen rad olika förhörs-av en
ledare. Något ingående,verkligt fördjupat, detaljrikt förhör rörande
hennes iakttagelser mordplatsen har emellertid aldrig såvittgenomförts
jag kunnat finna. Inte heller någothar förhör hållits ingåendeettsom

gått påin offretssätt förhållanden,personliga eventuella fiender och andra
för spaningsarbetet väsentliga omständigheter.

förhållanden,Dessa dåoch inte minst de gäller förhållandena påsom
mordkvällen, framstår mycket allvarlig brist i utredningen. Om-som en
ständighetema kring förhörsåtgärder under medverkan Lisbethm.m. av
Palme diskuteras vidare i kapitel Särskilt förhörsåtgärderom m.m.
under medverkan målsäganden Lisbeth Palme.av

ÅkeBengt Jonsson granskade övrigt materialäven i privatdelen.
påpekadeHan efter sin granskning förhören i denna gångerdel vissaatt

varit kortfattade och hastiga. Han noterade bl.a. följande.

I spaningsuppslag förhör med Ingvar Carlsson den 20 1986mars---
förhörstiden till kl 12.20 12.40. Det torde enligt min erfarenhet haanges -

varit omöjlighet ingåendegenomföra förhör medatt etten stats-en av
ministerns medarbetare,närmaste dessutom kunde sitta inne medantassom
detaljerade upplysningar Olof Palmes livsvanor, eventuella fienderom

inom loppet tjugo minuter.m.m., av

Spaningsuppslag förhör med Ulf Dahlsten, denupptar säkerhets----
ansvarige i regeringskansliet. Vid förhöret hänvisar Dahlsten frågaen
från förhörsledaren till vad han tidigare uttalat sig inför Hans Holmér.om
Vad Dahlsten egentligen till Holmér framgår inte vidaresagt materialet.av

fårJag här intrycket ingen planmässighet vid kartläggningenatt Olofav
Palmes liv och bakgrund förekommer. Polismän höll förhör medm.m.

den "lägre nivån medan Holmér själv höll förhör medpersoner
högre upp rangskalan.personer

såledesDet finns tydliga brister beträffande utredningen Olofav
Palmes privata förhållanden. gångDen kom i med fördröjning och är
begränsad till vissa områden; någon egentlig kartläggning Olofav

ÅkePalmes privatliv finns aldrig gjord. Detta Bengt Jonssonsävenvar
slutsats.

Normalt kartläggningenär offrets privatliv ochsett personligaav
förhållanden högt prioriterad i mordutredning, eftersom motivet viden

föregåendenämndes i Beträffande Lisbeth Palme och familjen Palmenot. i
någonövrigt har sådan uppdelning inte skett och det finns således för hennes

del inga särskilda förhörsprotokoll gäller privatlivet.som
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privatlivet. Atttillhänförligtoftamord mycket"vanligt" ärett
innebärspaningsmordvanligavidkartläggaviktigtprivatlivet är att
i dettaprioritetvaritnödvändigtvisemellertid inte dettaatt sammaav

för-måste gällasvårförstådda mordbörjanalla till attfall. För en
Förlevnadsomständigheter.offretssöka ihandklaringen i första är att

delentillsfär,begränsad störstadetinnefattarflestade somenossav
privatlivet. Förkallaskullesammanhangetbestår i det härdet manav

statsministerlandetsOlof Palme,offentlig m.m.,extremt person somen
framstår då baramotivbildprivatmycket vidare. Ensfärenär som en

ingenstatsmannamordbeträffandefinnsmånga möjligheter. Detav
skulle haoftaoftast ellerdessagrunderfarenhetsmässig säger attsom

finnsmån överhuvudtagetdetprivatliv. I denmördadesi densin rot
Medanriktning.ipekar degrunder,några erfarenhetsmässiga annanen

vanligt mord,vidprivatlivetbörja medalltså naturligt ettdet är att
förklaringen isökadettai fallnaturligtdet sigkan ettattte sommer

inträffarmordetminstliv, inteprofessionellaoffentliga,dödesden om
utfördesvilket detmord gjorde. Detdetta sätt"på gata,öppen som

bakgrundskulle hadetförvarje fall intevår mening ienligttalar att en
det.utesluternaturligtvis intedetliv,personligaOlof Palmesi även om

förutsättningslösochbredled ikartläggningAtt ett ensomen
slagockså fall dettastånd i ärmåste tillkommalikvälutredning ett av

Även dockhaltarsådan utredninggenomförandetvidsjälvklart. av en
denoffentligamord. Denvanliga status,medjämförelsen personens

mordutredningensidoinformationkring dennyfikenhetenpublika som
från detsigskyddabehovanhörigastill, deupphov attkan avge

reflek-jfr dekomplikationerinnefattar reellaoffentliga intresset etc.
i de citatgjorde ärGMP-författarnaslagdettationer somsomav

i fallprivatliv kräverdödesdenKartläggningen ettåtergivna ovan. av
integritetsskäl,överväganden,särskildaordmed andradetta avsom

hanterasberördainte de rättfrån synpunktenockså den att ommen
i behovdenkunskapden ärtillförasinteutredningenkommer av.att

något kansin knappastitillskalldärvid väga ärHur tur somman
händelsendärtillberedskapsplaner, ärföljaellerinövatinlärt,vara

vidtoginledningsvisHolméråtgärder Hanssärpräglad. Deföralldeles
citerats ovanredogörelse,Juristkommissionensjfrhand somegen

del dedendokumenterades. Iintedeeftersomsvåra bedöma,är att
dock intedeprivatlivet kankartläggningförberedasyftade till att aven

dömasvidare ut.utan
tycksLindströmmed TommytillsammansHolmér sedanHansAtt

ochnågoninte delgavsutredning,bedrivitha somannan,somegenen
svårtoförsvarligt. Det ärdäremotdokumenterad, attfinns ärinte heller

härdokumenteraunderlåtenhetenkunskapsförluster attdevärdera som
fick framLindströmoch Tommymån HolmérHanstill. denIlett
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värdefull information har den i gåttalla händelser förlorad för mord-
utredningen.

Privatgruppen genomförde sin utredning under till maj 1986.mars
Förhörsdokumentationen genomgåendeär väsentligt högre kvalitetav

vad allmänt gäller frånän denna tid Vårti övrigt. intryck ärsom att
utredningen genomfördes utredningsmän väl skickade förav som var
uppgiften, liksom de hörda oftast har sig föratt ansträngtpersonerna att
i utredningens intresse lämna så och förbehållslösaöppna utsagor som

Åkemöjligt. Som polisöverintendenten Bengt Jonsson framhållit efter
den genomgång han gjorde för kommissionens räkning finns det
emellertid också väsentliga beståendeoch brister i denna kun-även
skapsinhämtning.

mångaI delar sig detta utredningsarbete likväl förtjänstfullt.ter De
förhör privatgruppen åtskilligahöll har i fall innefattat uppslagsom
till fortsatta utredningsåtgärder, då vidtagits. Detta har ibland inne-som
burit för enskilda besvärande hypoteseratt har gjorts föremålpersoner
för undersökning. de fallI utredningsmaterialet anledning tillgett
sådana hypoteser har utredningsmännen inte väjt för borra i dem,att

Vi har inte på någottvärtom. stött uppslag framstårsnarare som som
oavslutat. De enskilda uppslag redovisas i denna del finns isom
kapitel Avsnitt "KartläggningT offrets personliga förhållan-av-
den. Utredningen i detta avsnitt har inte heller, så mångai andrasom
avsnitt, processats i flera omgångar, den genomfördes ochutan
avslutades i huvudsak våren 1986.

Beträffande uppgifter från familjen Palme avviker utrednings-
materialet framgått från vad hade varit önskvärt. Det harsom som
emellertid framkommit vid kommissionens samtal med bl.a. utred-
ningsmän engagerade i privatgruppen det förekommitattsom var
fortlöpande kontakter informellt slag med i familjekretsen.av personer
Det därför fullt möjligtär de utredningsmän varit engageradeatt som
fått tillräcklig information för kunna sina bedömningar ändå.göra Iatt
så fall gäller bristen enbart dokumentationen.

Sammantaget vi den utredning avseende Olof Palmesattanser
privatliv så småningom kom genomföras allt rimligtattsom trots var

iavvägd, varje fall har frånvi inte våra utgångspunkter anledning att
ifrågasätta de bedömningar de sedermera kom förattsom som ansvara
denna del utredningen har gjort. Därvid beaktar de brister iav att
privatgruppens förhör framkommit i fall delvis torde ha berottvartsom

spaningsledningens inledningsvissätt hantera denna delatt av
utredningen.

vårTill bedömning måste fogas den reservationen, naturligtvissom
viktig, detär uttalar sådant framkommeratt är ioss om som

materialet. Vi självfallet inte alla omständigheter kring Olofvet om
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såharmordet,kasta ljusskulle kunna överPalmes utrettsperson, som
ingåendevi själva besattgår. förutsättalångt skulledet Det att en

vi inteliv, vilketförhållanden Olof Palmes gör.iprivatakunskap om
ochharförekommeruppslagdevi kanDet utrettssäga är att som

iutredningsarbetetMed tanke hurhandlingarna.tillkunnat läggas
utred-sannoliktdetbedrivitsdeldenna är attsnarastsammantaget

ofullständig.delningen i denna är
redo-också Harvardärendet. Dethöri denna delutredningenTill

oflrets"Kartläggningi kapitel Avsnitt Toch bedömsvisas av-
förhållanden .personliga

medSamarbete UDanalys.Utrikespolitisk3.5.2

de välutredningsåret härkarakteriseradesförstaDet annars avsom
ledar-Holmérsunder Hansmissförhållanden utveckladeskända som

få feed-backsvårighetföljde. UD:skonflikterskap och de attsom
ointresseliksom dettill polisen,överlämnadesinformationden som

åklagar-detföljerinitiativ bemöttes, mönstermed vilket somsamma
deharvittnat Dettaförundersökningsledningenoch sedermerana om.

och bedömt.komrnissionema granskattidigare
ÅströmsÄven sådan denmedverkan,beträffande Sverker numera

informell karaktär,utpräglathadefinns paralleller. Denframträder, en
den förstamordutredningen underkännetecknande förnågot ärsom

SverkerframställamedvaritharInblandadetiden. attparter noga
Åströms personligt.uppdragetochprivatpersonensroll somsom

Åström framhållithansamtidigtharkorrekt.Ingendera är som
utfördes isjälvfalletdetunderstrukitpersonliga karaktäruppdragets att
för UD:svarit enbartknappast hasamråd tordemed UD. Dettanära

tidigareoch dettillgång till UD:sskull. Som privatperson, utan resurser
Åström för utred-värdevarit mindrehaklädnad, skulleämbetets av

ningen.
åstadkommamån syftet medI den attarrangemanget en mervar

behovutredningensbeträffandeändamålsenlig hanteringeffektiv och
fråga sigtill kankanaler UDUtrikespolitisk sakkunskap, etc. manav

Åström i tjänstvarkennej.lyckades. Svaretdetta varvarasynesom
också varken eller.blevmedverkanresultatet hanseller privat; ettav

också enligtdessamed analyserbestod utredningenHan var,men-
utrikes-insatser,gjordebedömning, ytliga. Hanhans taattsomegen

begränsadede blevtidigare kollegormedkontakter, etc.prata men—
kon-så nödvändigfall inteihalvhjärtade. Dettasakligtoch ärsett en

liggerdetuppdraget,konstruktionenformlösadensekvens menavav
uppgift underpå sigdenfarans riktninguppenbart i taratt ensom
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betingelser dessa, utför den med lättare hand och kraft änsom svagare
det sker i tjänst och underom ansvar.

ÅströmDe omständigheter under vilka Sverker verkade företer i
själva verket vissa likheter med det vilket Ebbesätt Carlsson enga-
gerades. Bägge fick uppdrag privatpersoner. Bägge tilläts företrädasom
statsmakten. Inget uppdragen formaliserades i beslut ellerav var
resultat beslutsgång innefattade befogenhet uppdragav en attsom ge

detta slag. Bägge gick "som barn i huset i regeringskansliet. Bäggeav
anförtroddes hemliga handlingar. Ingen dem avlönades ekonomiskt.av

ÅströmfinnsDet naturligtvis också skillnader. utförde sitt arbetestora
förhållandei såvälöppet till allmänhet berörda myndigheter. Hansom

ägde obestridlig expertkunskap, vidare motiveradeen utansom upp-
draget sådant. Ebbe Carlssons verksamhet utvecklades tillsom ett

Åström.direkt brottsligt företag, vilket självfallet inte gällde Den likhet
värdär gäller den informella hanteringen,att notera det obe-som
förhållandetsvärade till det regelverk omgärdar statlig verksamhetsom

sammanblandningen privat och offentligt.samt Självfallet kan dettaav
också i extraordinärtsätt ärende söka kommaett att ettses som runt ett
formellt regelverk åstadkommaför effektiv ändamåls-ochatt en mer
enlig hantering vad upplevdesän genomförbart saken skulle hasom om
hanterats "tjänstevägen. Det dock inte det helagör mindre proble-
matiskt förutom såledesdet knappast effektivt, iatt synnerhetvar som

Åströmtillvägagångssättet i fallet inte undantagär bekräftarett som
regeln framstår del iutan Dessutom kvar-mönster.ettsnarare som en
står möjligheten såväl mycket tillkom föratt Hansarrangemanget att
Holmér i dettaäven hänseende ville ha bättre kontroll utred-överen
ningen och de delar statsmakten den engagerade, vad regelsyste-änav

medgav.met
Av redogörelsen framgår samarbetet mellan UD och PU inteatt

heller fortsättningsvis, efter års1987 omorganisation, tycks ha fungerat
Frånväl. UD:s sida inte det och vi kan för vår del konstateraanser man

den utrikespolitiska analyseratt typ UD skulle kunna haav m.m. som
bidragit med i princip saknas i PU-materialet. iDen CIA-avsnittet
redovisade framställningen från PU till UD, vårengjordes 1988, ärsom

tecken på detta inte frånhellerett PU:s sida fungeradeatt till-
fredsställande se kapitel Avsnitt HA —CIA. Vi har allmänt in-
trycket PU avskärmat frånsig kunskapatt och försökt hanteraextern
allt eller i fall så mycket möjligt inom förvart kriminal-som ramen
polisens kompetens. ocksåDet gäller i detta fall.

Att det emellertid funnits behov konstruktivt frånbiträde UDav
framgår de iakttagelser vi redovisat beträffande bristen bas-av
analyser i de internationella uppslagen, kapitel Sammanfattandese
anmärkningar.
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tillmötesgåendesåalltid varitheller UDinteteckenfinnsDet att
UDBanisadr-ärendetsamarbete. Ikonstruktivtförkrävs synesettsom

ungefär sättupplevtkan haattityd PUintagitha somsammasomen
Townley-ärendet.förointresseutredamasupplevdefrån sidaUD:sman

denambassadenansåg ochUDhärbegripligt PUDet attär varom
hållfast-fåliggandetill hands vägeni fall attellerenda närmastvart

uppenbarligenprövade. Men UDuppgifterBanisadrs satteiheten
densvårt bedömafall. Deti detta ärföre PU:shänsyn attandra om

varitinte haattitydenriktig,gjordedäravvägning UD synesmenvar
utvecklingenfrämjadeutfalletkan konstateraskonstruktiv och det att

Carlsson-affären.s.k. Ebbedenav
gjordesallthel delframhålla,skäldetSlutligen finns trotsattatt en

bakgrund. Trotsinternationellhaftkan hamordetutrönandetill enom
inte skälvår bedömningenligtfinns detdokumentation attfrånvaron av

hade förkanalerdeanvändeSäkerhetspolisen attbetvivla manatt
bl.a. Per-sammanhang,i olikauppgivitsEnligt vadlyssna. avsom

ordförandePalmekommissionenstidigaresamtal med deniNässGöran
den isekretariat ledderesultatingenting. Tillframkomoch samma

intemöjligt denna"demarchen". Detomnämnda äravsnitt attdetta var
inte härdettänkvärtsamtidigtdetsyfte,optimal för sitt är attmen

angående PKKuppgifterfrån debortsettnågot helst,framkom som
mordet saknarOmsyfte.desinformativthafthamisstänkaskansom

för-defrånvaro reaktionerdennaanknytninginternationell är av
och logisk.naturligfrågningar gjortssom

förundersökningsledningenfrånframförts attsynpunktDen omsom
delmellan UD, ärsamarbeteorganiserat rege-avensomett mer

delar vi.problematisk,konstitutionellthade varitochringskansliet, PU
i olikaEliassonframgått framförts Jansynpunkter harLikartade avsom

i detharstatsministernmordetUtredningensammanhang. av
medförvaltningsmodellen,svenskai densvaghetbelysthänseendet en

förståelse förmindrehar vifristående myndigheter. Däremotdess helt
förstås deriktigt är"feed-back". Det är attinte UDPU somgettatt

av-siginte skallbrottsutredning ägna attmedsysselsatta en
uppgiftslämnarna.får tilluppslagtips ochallarapportera man

tillvårda just hänsynemellertid skälfanns dettillRelationen UD att av
ochtill UDkanaliseradesmängd tipsutredningsintresset. En manstor

såinsatssinorganiseraför kunna"feed-backbehovhade där attav
utred-tillbidrakunnabästadärmedmöjligt och sätteffektivt som

ningsarbetet.

29 20.PK—minnesanteckningar nr



SOU 1999:88 generella utredningsåtgärder 265Vissa m.m.

Övrigt3.5.3

ammunitionsutredningarVapen- och

fåhar lagt ned uppgifterPU mycket ansträngningar framstora att
utgått frånmordvapnet. De har i första hand hypotesen detattom

dåkaliberrevolver .357 och troligenanvänts ärvapen som en av av
fabrikatet Smith har funnits anledningWesson. Det all lägga nedatt

utredningen i denna del. Tillgänglig information,stora resurser
framför allt de upphittade kulorna, angivnapekar denmot ett vapen av

påDet har därför varit befogat inrikta arbetet det sätttypen. att som
visserligenskett. Det kan inte uteslutas fabrikat använtsatt ett annat

på någoteller mordvapnet manipulerat det har likvälsätt,att var men
någotinte funnits alternativ till i första hand inrikta spaningsarbetet iatt

riktning tillgängliga informationenden den pekar. Beträffande prov--
sådant,skjutningsprojektet kapitel Sammanfattande anmärk-som se

kapitelochningar
Utredningen kring det s.k. Mockfjärdsvapnet, eller Haparanda-

mycket omfattande; den i sig omfattandeärvapnet, motsvarar en
Från ocksåbrottsutredning. utredningssynpunkt emellertiduppslagetär

intresse: dels det sig rätt skullerörstort ett typav om vapen av som
kunna ha cirkulerat vidaretänkas och kommit till användning vid

frånmordet, dels det ha tillsammans med ammunitionanväntssynes
batch de kulor upphittats vid mordplatsen. Kom-samma som som

binationen "rätt" möjligt och rätt ammunition ärvapentyp,av vapen
från såmordutredningens synpunkt anmärkningsvärd. detDetta gör

fåangeläget fram ytterligare information kring och dessatt vapnet
öden, alla tänkbara förundersökningsinsatser befogade.äratt

Walkie-talkie-iakttagelser

Ske11eftehamnsbrevet den enda till relevanta observationär synes av
frånwalkie-talkies mordplatsens närhet inrapporterats innansom

efterfrågadesobservationer detta slag utredningen. bl.a.Den ärav av av
skälet intressantdet de övriga. Dess utredningsvärdeän ärmer sam-

svårbedömt.tidigt mycket den tid förflutitMed tanke som numera
på någotden brevskrivaren sig till känna ochsättutan att gettanonyme

inga andra iakttagelser, skulle kunna objekt,att som avse samma
så innehållerdykt förefaller det väl sannolikt detta uppslag inteattupp,

något intresse för utredningen. nuvarande skick det i allaI utgörav
något spår.händelser inte bearbetningsbart

Beträffande övriga iakttagelser gäller för det första ingen dematt av
uppenbart kan kopplas till mordet de skulle kunna ha med mordet att
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ytterligareför skall kunna dra den slutsatsen krävsgöra, attmen man
så frånvaro.information, lyser sin det andralänge med Förän ärsom

åtminstone någonsamtliga iakttagelser behäftade med omständighet
förtar utredningsvärdet. Beträffande den i sig intressantamestsom

Västerlånggatan-observationen, Leif C:s uppgift i hörnetom en man
Kåkbrinken, årinrapporterats eftergäller den änt.ex. att ettmer

följermordet, med den osäkerhet i olika hänseenden därav. Medsom
uppgiftslämnare iakttagelsertanke den mängd hört sig medavsom

från ocksåGamla kan det upplysande ingensägasstan attvara annan
någon iakttagelse, kompletterar den uppgiftha rapporteratsynes som

Leif C lämnat.
Sammantaget bedömer vi inte de redovisade walkie-talkie-att ovan

något intresse.uppslagen tillför utredningen betydandeav mer

fantombildernaDe s.k.

utredningsåretPubliceringen de s.k. fantombilderna tillhör det förstaav
och de faller därmed utanför för vad vi uttryckligen är satta attramen
granska. Offentliggörandet bilderna hör emellertid till det somav

framstår 1986-1987.i delvis dager det gjordeännumera annan
Från följande reflektioner denRRV-expertemas sida gjordes om

första fantombilden och dess publicering.

bild finns flesta näthinnor idag. fickDenna de svenskars Denän som
påkonsekvens antal tips kom in främst grundade sigatt ett stort som en

påstådd porträttlikhet mellan den tipsade polisen ochperson som man om
fantombilden. tips tänkt PKK-inblandning kom ändaT.o.m. om en som
från Turkiet grundade sig denna porträttlikhet.

Enligt vissa bedömningar ledde till belastning utredningendet en enorm
lågtips Vittnesuppgifter, kvalitet. Juristkom-med och kanske 6-7000, av

missionen för förhör genomfördes med anledningsin del 1500attanger av
tvåde "pusselbildema" SOU 1987:72, 145. Det blev extra rygg-s. en

långsäck fick hela utredningen knäa under tid framöver. Detattsom
åsido-ocksåledde sannolikt till andra relevanta utredningsuppgifteratt mer

månaderna. Mångaunder de inledande de tips influtitsattes av som om
ocksåmisstänkta polismän porträttlikhet.har grundat sig

från påverkade såväldess störande i detta avseende detBortsett moment
frånvittnens minnesbilder uppgifter aldrigandra vittnen kanskeattsom

lämnades in eftersom de iakttagelser de gjort inte stämde medöverens
fantombildens utseende gärningsmannen.

vårt från många håll framhållitshar under arbete för hurDet oss
olycklig publiceringen i synnerhet den första fantombilden,av som
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uppfattats föreställande gärningsmannen, alltsåvarit. Den ledde tillsom
mycket tipsinflöde och har fortsatt bidra till uppgifterett stort att

in. sålundaDen information måstströmmat hanteras har dragitsom
inom utredningen ioch allmänhet "skymt siktenstörstastora resurser

för utredarna. Effekter det slaget förutsebara och riskerna kända.ärav
Därför bör bilder det här slaget användas med urskillning.storav

I detta fall inte dådet heller bilden någotkonstrueradesvar som
klart talade för den bilden föreställde skulleatt person som vara
identisk med gärningsmannen. fanns fleraDäremot det saker som
talade så skulle fallet. harDet med tiden kommitemot att attvara
framstå uteslutet fantombilden föreställernärmast gärning-attsom

alltså dåvarandemannen. Det betyder den spaningsledningen valdeatt
gå till den svenska allmänheten och internationellt bildenävenatt ut -

spreds via UD och internationella medier för begära in uppgifteratt-
företedde likheter med vilken det inteom personer som en man, om

någrafanns särskilt goda skäl han hade med mordet göra.att tro att att
sannoliktDetta det enskilda missgrepp förekommit inomär största som

utredningen. Eftersom det jämförelsevis överlagt publiceringenvar -
skedde den 6 framstår1986 det teckenettmars som grav-
inkompetens.

Vi har själva våri granskning kunnat konstatera uppgifteratt om
Änfantombi1den förekommer i och uppslag.snart sagt vart vartannat

på många hållidag det levande föreställning gärningsmannenär atten
såg fantombilden och det skulle relevansägaut att t.ex.som om
Christer P företer likheter med denna. Bildens alltså påpublicering har

substantiellt bidragit till svår-PU-materialets ansvällningsätt ochett
överskådlighet. Till kommer sådetta den ocksåviktiga aspekt,nog som
berörs RRV-expertema i citatet informationattav ovan, om personer

inte lika fantombilden sållatskan ha bortär eller tillmätts mindresom
Ävenvikt uppgiftslämnare just denna grund. denna effekt kanav

illustrerad i PU-materialet. I UD:s hantering Townley-man se av
ärendet fantombilden ha tillmätts betydelse, varvid FBI-per-storsynes
sonal förevisats bilden förklarat någondet inte fanns likhetattsom
mellan denna framgåroch Townley det i den nämndaovan prome-
morian i ärendet upprättades ambassaden i Washington den 27som av
juni 1986. Den avkylande effekt detta på såvälkan ha haft FBI:s som
svenska UD:s ambition gå vidare saknade kanske i just detta fallatt
betydelse för mordutredningen, den föranleddes irrelevantmen av en
omständighet.

Som irrelevant såledesomständighet har fantombilden spelat en
mycket olycklig iroll hela mordutredningen,
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Belöningen

belöningbåde för- nackdelar med beslutet utlysafanns ochDet att en
sådana upplysningar till polisenkunde lämnatill den eller dem attsom

denpå Till nackdelarna hörOlof Palme kunde klarasmordet upp.
i sitträttsliga HD harbelöning kan ha deninverkan processen.en

framhållitmålet bl.a. denChristerresningsbeslut avseende P attmot
framkommituppgiftermycket penningbelöningen gör attstora som

rättegångarna måste försiktighet.bedömas medefter denne stormot
någraockså fattatsbelöningenbeslutetDet utan meromsynes som om

belö-ingående förutsättningarna förrättsliga överväganden kring
frågetecken utrikeskring beslutetsutdelande. finnsningens Det även

uppföljning.
svårt regeringenvår tänka sigemellertid enligt meningDet är attatt

första detbelöning i detta fall. detskulle valt inte utlysa För äratt en
påtagligt positiv in-haftsannolikt belöningen skulle kunna haatt en

intressantbenägenhet inkomma medverkan uppgiftlämnares att
inte haftövervägde nackdelarna. Att deninformation och dettaatt en

den.sådan fel utlysainte betyda detinverkan behöver attatt var
sådanbakgrundreaktion bero mordetsAvsaknaden kan är attattav

andra,låter slag. detinte sig röjas incitament detta Förden avgenom
belöning ihar förekomstenoch i anslutning till det just sagda, av en

förhållandet den intekombination med detstorleksordning, idenna att
tillnågra indirekt bidragittips kommit in,lett till avgörandeatt
påmindre starkt, teckenutredningsunderlaget. ellerDet utgör ett, mer

någongärningen inte kända iviktiga omständigheter kring störreäratt
föregåttsintetecken brottetkrets, vilket i sin kan atttur ettses som

haftbelöningens utlysandekonspiration. det tredje harFör ettav en
påtagligt angeläget detvisat hurstarkt symbolvärde, ärsättettsom

det sistnämndamordet kan klaras Iför den svenska staten att upp.
svenskadeklarerahänseendet hade val, dvs. statenattett motsatt att

någon haft ochbelöningssumma, troligeninte utlysa omväntettavser
högst oönskat symbolvärde.

Dörrknackning

polis-uppdragitGranskningskommissionen har nämntssom ovan
Åke imedverkatöverintendenten Bengt Jonsson, expertsomsom

PU-materialet i denna del.kommissionen, granskaatt
Åke åskilja mellan sidan debörEnligt Bengt Jonsson enaman

brottsplatsenförst tillden polispersonal kommerupplysningar som som
anslutningfrån i omedelbarvittnen, närboende i syfteinhämtar etc. att
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å sidantill brottet försöka gripa gärningsmannen och andra de
förupplysningar polisen i skeden bestämmer sig attsom senare

från brottsområdet. detinhämta bor eller arbetar i Det ärpersoner som
Åkesistnämnda "dörrknackning".brukar kallas Bengt Jonssonsom

fortsatte:

Dörrknackningen inledes med den för aktionen ansvarige med allatt per-
går ändamåletigenom upplägget och med aktionen.sonal skall deltagasom

Det viktigt personalen välinformerad brottet ochär är omstän-att om
digheterna kring detta, bevisning eftersträvas, handlingaltemativsom om

frågeformulär genomgåsoförutsettden hörde uppträder Ett upprättatm.m
därefter och kommenteras.noggrant

får förhållandenpolismän genomför dörrknackningen under ingaDe som
"frågor ståendenågra kortfattade Polis-nöja sig med och svar i dörren.

påringningmåste ibland försöka övertala den eftermännen person som en
få fårin börja samtala händelsen. Polismännenkomma ochöppnar att om
förhållandeninga bli avspisade ovilligaunder acceptera att personer.av

engelsk polisman det komma innanförDet gäller uttryckt attsom en
förtrolighet, viddörren, hänga sig rocken, sitta ned och skapa gärna enav

dåkopp kaffe. kontakt har skapats med den uppsökte kanFörst personenen
uppgifter fram visar sig värdefulla.komma som

Åke genomgångredovisade, efter den dokumen-Bengt Jonsson en av
finnstation dörrknackningsoperationer i PU-materialet, antalettav som

påtagliga i följandemycket brister detta. Han drog slutsats.

sålunda dörrknackningsåtgärdemaframstårmig det uppenbartFör attsom
påefter mordet statsministern inte genomfördes plan-veckorna ett

välorganiserat fastmera bar improvisationens prägel. Imässigt och sätt utan
åtgärderna genomfördes polispersonal med vid utrednings-de fall av vana

inteuppgifter dokumentationen relativt tillfredsställande vilket däremotär
då åtgärdernafallet polismän tillhörande andra arbets-genomfördesär av

inom Stockholmspolisen.enheter
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Polisspåret4

innehållKapitlets

vår polisspåret.detta kapitel beträffandel redovisas granskning lnled-
något åtskillnadningsvis diskuterar kring begreppet, varvid gör en

polisspåretmellan och de enskilda polisärenden, förekommer isom
utredningsmaterialet.

uppehållaVi har bedömt det nödvändigt del vidhelattsom oss en
funnits Stockholms-bakgrunden till den misstro delarmotsom av

vårpolisen, misstro enligt delanalys utgör viktigen som en av
polisspåret.diskussionen kring Kapitlet innefattar därför redogörelser

för Stockholmsbl.a. den s.k. Norrmalmsutredningen och polisstyrelses
angående Stockholmspolisen.utredning högerextremism inom

polisspåret pål finnskapitlet vidare beskrivning hur etten av mer
övergripande plan hanterats inom Palmeutredningen densamt ut-av
redning dess framställningenbedrivits och resultat. Vi har delat isom

påuppslag inriktade enskilda polismän, berörär teoriersom som
sådantpolisen i allmänhet och inte nödvändigtvis behöver gällasom

ändå kopplats polisspåret.polisen tillmen som
Polisspåret förekommer inte inom Palmeutredningen. Entermsom

redogörelse för den kan ha förekommit i dennautredning sägassom
någon sådantdel har därför inte självklar avgränsning. Vi tar upp som

uppfattat någorlunda levande föreställningari diskussionen kringsom
polisspåret mån återspeglasi den det i Palmeutredningens material.
Någon sådantutredning Palmeutredningen inte gjortegen av som men
kanske kunde ha gjort har inte, här lika lite i andra delar,som

Av det sagda följer allt och skrivitsengagerat att sagtsoss som om
polisspåret påinte i betänkandet. Det kan bero själva intetas attupp

påuppmärksammat det eller inte bedömt det tillräckligtatt som
substantiellt för beröra i sammanhang detta och det inteatt ett attsom

någonfinns dokumenterad utredning redovisa.att
De reflektioner och bedömningar böra anlägga iansettsom oss

återfinnsdessa delar delvis i anslutning till redovisade utredningsupp-
genomgåendeslag, delvis i avslutande avsnitt, under rubrikenett
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våraSammanfattande sammanfattninganmärkningar. En kort av
polisspåretslutsatser beträffande finns i kapitel 8.

Förekommande polismän är anonymiserade enligt vad angettssom
i kapitel De polismän eller mindre uttryckligt har förknippatssom mer

polisspåretmed benämns "polisman A", polisman B fram tillosv.,
polisman L.
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Bakgrund4. 1

polisspåretAllmänt4.1.1 om

Polisspår polisärendenoch

mordutredningen.polisiärautanför denuppkommitPolisspåret har
påhar pekatfristående granskarefrån polisenandraJournalister och

eventuellthandlingarpolismänsenskildaåtgärder ellerpolisiära som
sigbl.a.harmed mordet. Det rörtsambandiskulle kunna sättas om

påståsdärvid haochmordnattenunderi tjänst ageratpolismän varsom
uppfattningar vilkapolitiskahapolismänkonstigt, extremasom uppges

statsministernmördamotivförtill grundha legatskulle kunna attett
utredningenså underillafungeratfunktionerpolisiära atteller som

effektivitet.avsiktligt nedsattsigdetväcktsmisstanken rörtatt om
flestaåtskilliga uppslag denaturligtvisfinnsDet ursprung-som--

uppmärk-sedanutredningen,från utanförkällorligen härrör sommen
utredningsmaterialet. Detmedinförlivatsochutredarnasammats av

årenspår" undermångafrån andra depolisspåretskiljer somavsom
inom PUaldrigdetefter mordetdiskussionenförekommit i är att

signiñkativtdärvidegentligt uppslag. Detnågot är attbetraktats som
i polisensnågot avsnittsärskiltpolisspåret inte ut-motsvaras av

polisspårettillnågot bäravsnittfall inteiredningsmaterial, vart ensom
i ochutredningenifaktiskt förekommerbeteckning. Rentassocierbar
sådanipoliseranknytning till ärmedför sig uppslag personer som

Allmännaavsnitt D,ligger undersärskilt desamlatsdessamängd att
till denspaningsledningfrån HolmérsHansinställning,tips. PU:s
det inteemellertid varitförundersökningsledningen, harnuvarande att
sådant ipolisspår tankenochnågot utredningsbartfunnits ettatt

uteslutasinte kandetorimlighet,sin attfaller attstort sett menegen
påpolis,medhjälpare sättnågon hanseller ärmördaren somsammaav

meningen,denjournalist Ilärare,vederbörande kan läkare, etc.vara
polisspår,oegentligt talalikadet ettettär att som omomman,menar

joumalistspår.ellerläkar-, lärar-
polis-Medmåste distinktionervissa göras.bakgrundendenMot
inomsådan ellerpolisenspåret misstanken att gruppensommenas

några indikationerinte funnitharmordet. PUvarit inblandad ipolisen
utredningsåtgärdernågrautförtintespår därförsådant och harett

antalmyckethar PUinriktningen. Däremot stortmed den utrett ett
i mordet,inblandningeventuellapolisersangående enskildauppslag

polisiärpekakunnaskulleuppslagantal andraliksom enett som
city underStockholmswalkie-talkies iiakttagelserinblandning, t.ex. av
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mordkvällen. Med mindre språkbruk det därmed möjligtärett noggrant
såvälhävda polisspåret aldrigatt det utförligt.att utretts att utrettssom

finnsDet därför anledning skilja mellan polisspåret, definieratatt
det angivna och polisärenden.sättet,nyss

Polisspåret: Misstanken polisen sådan eller inomatt0 som en grupp
polisen inblandad i mordet.är

Polisärenden: Utredningsuppslag gäller är0 som personer som
poliser eller uppslag kan ha samband medettsom annars personer

poliser.ärsom

Ett antal polisärenden såledeshar någotmedan polisspårstort iutretts,
princip inte existerar i utredningsmaterialet.

Begreppen överlappar uppenbart varandra. Distinktionens betydelse
ligger i hur uppslagen uppfattas från utredningssynpunkt. Po1isspz°1r är
brottsmisstankar fråndär det utredningssynpunkt sakligt relevantär att
poliser förekommer. Polisärenden uppslag i allmänhetär störstasom
motiverar utredning och där den råkarutredde polisman, vilket ivara
och för sig leder till vissa från polisens synpunkt formella påkrav hur
utredningen skall genomföras. Något sakligt skäl distinktionengöraatt
skulle knappast föreligga det inte för diskussionen kringom vore
polisspåret och utredningsmaterialets uppläggning.

Polisspårets innebörd

Någon etablerad definition polisspåret finns inte. Begreppet har sittav
i den allmänna debatten, där det journalister ochanväntsursprung av

frånandra friståendepolisen granskare för påpeka åtgärderpolisiäraatt
eller enskilda polismäns handlingar eventuellt skulle kunna isättassom
samband med mordet.

Själva bestämd form singularis tanken tilltermen styr meren,- -
eller mindre sammanhängande, teori hur och varför mordet begicks.om
Ett antal omständigheter alltsåskulle kunna bindas till just ettsamman
spår. Det faktiska språkbruket emellertid polisspåretär ärett annat: en
samlande beteckning för antal tips, uppslag och teorier mordetett om
och dess bakgrund. Det betyder skilda element polisspåreti inteatt
behöver förenliga med varandra, mindre kunnaän sättasvara samman
till där varje bit harmönster sin plats. Detta utesluterett inte det kanatt
finnas tankenmönster; spåret såett ärsnarast att outrettsynes vara pass

vad kan fragmentäratt skullemönster, kunnaettse av som
framträda och tydliggöras vi bara vissteom mer.
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polisspåret sins-medförknippasbrukar ärföreteelser,De som
enskildabeträffandeuppslagtips ocholika Enemellan ärart. gruppav

delsfråga kan gälladärvid kanmisstankar detpolismän. De omvara
uppfatt-politiskadelssamband med brottet,något ikan sättassom

brottsmotiv.utgjorthaså skulle kunnadeningar ettart attextremav
polisärendendefmieratsmed detsammanfallerDenna somsomgrupp

överlappande.begreppen är, sagt,som
uppslagtips elleriakttagelser,andraEn andra utgörs somavgrupp

mordet.samband medimyndighet och kanpolisenberör sättassom
iakttagelsepolisen,alltså koppling tilldå delsföreliggerDet t.ex. enen

ochiakttagelsenmellannågon form sambandpolisbil, dels avenav
den tidpunktvidi mordkvarterengjortsiakttagelsen harmordet, t.ex.

då mordet begicks.
polisspåret iakttagelseriföreteelsertredje ärEn sammaavavgrupp

tillinnehåller någon given kopplingintenämnda,deslag somsom nyss
medsådan sigkoppling. Detha rörskulle kunnapolisen enmen som

poliserpolisen ellermisstänkas gällakanuppslagandra ord somom
civilaiakttagelsemed mordet. Ensambandoch kan isättas personerav

med tankepoliser,walkie-talkie kankommunicerar med t.ex. avsesom
vid denna tidfå yrkesgrupperrelativtpå polisenatt somavvar en

inte imobiltelefoner dagenssådananvände sig typapparatur varavav
1986.bruk

koppling tillhariakttagelserfjärdeEn är typ somsammaavgrupp
gällamordet. kannågot samband med Detdirekthapolisen ettutan att

innehållerväsentligti alltpolisiärt beteende,"mystiskt"allmänt men
pa1mehatmed extremism eller göra.sådant hardenna attsomgrupp

skildavilken dessatillintressehar sittDet att notera grupperav
tillrättsliga möjligheternaochpolisspåret De faktiskahör.element i

prioriterarimligtåt. Från resurssynpunkt detskiljer sigutredning är att
frågauppslag detutifrån vilken ärutredningsinsatsema om.grupp av

kunskapallmännaavhängig deniprioriteringen sinDen är tur somav
utifrånkanantagandende görasmordet gick till ochfinns hur somom

polisiärutredanedläggsden kunskapen. De att enresurser som
mordetsannolikhetentill äri relationkonspiration bör sättas attt.ex. av
alltså tvåFrån finns detden synpunktenkonspiration.resultatett av en

hurdelsoch substans,uppslagetsdels självaprioriteringsgrunder, art
utredningsmaterialet.framtagnafogas in det redanuppslaget kan
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Översikt polisspårets innehållöver

Utpekade enskilda polismän

En mängd polisärenden bör inte räknas till polisspåret. Det gällerstor
framför allt tips inkommit till polisen och deutretts utan attsom
uppmärksammats utanför utredningen och inte innehåller någotsom
konspiratoriskt inslag. Till polisspåret hör däremot uppslagen gällande
enskilda poliser, tillhör den krets poliser förknippats med densom som
s.k. baseballigan. Den utbredda misstro funnits dessa polisermotsom
har angåendemedfört tips någon dem inte minst i massmediernaatt av

särskild uppmärksamhetrönt och förväntningarrest noggranna
utredningsåtgärder. Till polisspåret hör vidare uppslag gällande
enskilda poliser, påståsuppvisat eller ha uppvisat nazistiska ellersom

åsikter.högerextrema Förväntningar utredningsåtgärder har här
funnits då det saknats direktäven samband mellan det läggsett som
polismannen frågai till last och mordet.

Kärnan i denna del polisspåret gäller enskilda poliserav en grupp
eller f.d. poliser. För i denna gäller eller fleraatt ettpersonerna grupp

följande kriterier uppfyllda:ärav

0 har påståsuppvisat eller ha uppvisat nazistiska eller högerextrema
åsikter

0 har påståsuttalat eller ha uttalat kraftig aversion Olof Palmemot
O föremålhar varit för iakttagelser påståddaeller iakttagelser kansom

i samband medsättas mordet
0 innehar privat revolver den mordet begåttssannolikt medtypav
O har besökt Sydafrika under apartheidregimens tid

Med indelning alltsådet sig tvågrövre rör slags kriterier, dels deen om
förknippats med polisiärt övervåld, dels de har medgörasom attsom

åsikter. I praktiken uppfyller flera de aktuellaextrema polismännenav
bägge kriterierna.

När polis denna krets i samband polisspåretmednämns detären ur
med misstanken vederbörande ingått någoni formatt av samman-
svärjning legat bakom mordet. Det betyder fråndet utred-attsom
ningssynpunkt inte tillräckligt konstateraär den utpekadeatt att
polismannen inte kan pågärningsman t.ex. grund han harattvara av
alibi, eftersom vederbörande fortfarande kan ha roll i den miss-en
tänkta sammansvärjningen. De intresserar polisspåretsig för sökersom
därför efter personliga eller andra samband mellan de förekommande
poliserna, samband i sin söker länka vidare till mordet.tursom man
Från denna synpunkt det någrarelevantär poliser dennat.ex. om ur



Polisspåret 2771999:88SOU

kraftiguttryck förformerorganiseradeitillsammanskrets gett en
Olof Palme.aversion mot

diskussionenförekommit inågra polisärendenvidarefinnsDet som
till deskull hörför denutpekadepolisspåret dekring att ovanutan

ochvapenintressemedofficergällerkategorierna. Detnämnda t.ex. en
polismän,enskildadelgällertill polisen. Detkopplingar även somen

sådant polis-"baseballigan" Ettnågot medsambandhainte etc.synes
gäller denuppslagenfrån nämndafristående deärende synes varasom

mordet.eftermärklig kortbl.a. företogpolisman, resaensom

allmänhetpolisen iUppslag berörsom

uttryckligtmindreellerinnehåller antal uppslagPolisspåret ett mersom
påstående uppslagetockså innefattarochpoliser attpekar ettut omsom

sammansvärj-konkretadvs.med mordet,sambandikan sättas mer
ipolismöteprivatuppgiftengällerningsanklagelser. Det ettom

haskullemordetdärSödermötet,mordetföreStockholm dagen
skall detmordettid förenågot Eneller diskuterats sätt.planerats

ipoliser Norr-bl.a.deltagandemedförekommitvidare ha möteett av
Olofochregeringenkonspireratskall haköping, där deltagarna mot

Norrköpingsmötet.Palme
Polisfesten. Dagenden s.k.slag gälleruppgift dettaEn avannan

deltagandemedpolisfest i Stockholm storthölls ettefter mordet aven
festvid dennadetuppgifterförekommerpolismän. Detantal attom

skulle kunnauppgiftskål för mordet,utbringatsskulle ha somenen
inblandning.polisiärteckenuppfattas ettsom

iakttogfrån journalist. Dennehärrörtipskallas43Buss ett ensom
till 43:ansanslutningtvå imordet mystiskaför mänkring tidpunkten

kringingår i kretsentvå demutpekadebuss. Han männen somavsom
Även iakttagelser.redovisadebussförarenbaseballigan.

HolmérsHansdåvarande länspolismästarenUppgifterna uppe-om
ifrågasatts denne,också harhit. Detmordnatten hörhållsort under om

på Miss-mordnatten.i Borlängebefann sighan själv uppgett,som
och hanStockholmiverketi självaHolmer atttanken Hansär att var

mordetsförtidpunktenvidförehavandensinasåledes ljugit om
dåvarande chefendenmisstankebegående. rörEftersom det är somen

ikanomständigheter sättasStockholmspolisen och ettför som
polisspåret i dennatilldet räknasmordet kansamband medtidsmässigt

del.
mord-underpolisens insatseroch dokumenteratväl käntDet attär

Även mord-följandei denotillräckliga.anmärkningsvärtnatten var
polisspåretbegåtts. hörTillmånga misstagfel ochutredningen har en
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därvid de hypoteser angåendeoch teorier polisiär inblandning i brottet
framförts förklaring till de otillräckliga polisinsatserna. Ensom som

hypotes gäller fördröjning sambandscentralen,i vilken också kan ut-
vidgas till vittgående polisiärteori medverkan direktien mer om an-
slutning till mordet. I den vittgående teorin polisiär medverkanmer om
eller "cover ingårup också iakttagelser rörande poliser och polisbilar i
anslutning till brottsplatsen. Iakttagelsema gäller bl.a. radiobil meden

polisbefäl enligt vissa bedömningarett skall ha befunnit sig försom
tidigt i mordplatsens närhet och dessutom tagit anmärkningsvärden
färdväg dit.

Uppslag eventuellt kan förknippas med polisensom

Det finns uppslag brukar i sambandnämnas meden grupp som
polisspåret de inte nödvändigtvis behövertrots polisenatt elleravse
enskilda polismän. Tipset, iakttagelsen alltsåkan tänkasetc. vara
korrekt och relevant för utredningen ändå inte ha polisspåretmedmen

Detgöra. omtalade gäller vittne,att redovisat iakttagelsermest ett som
med misstänktmän walkie-talkie utrustning. Iakttagelsema gjordesav

kring tidpunkten för makarna Palmes tunnelbaneresa och gjordes dels
Gamla tunnelbanestation, dels i Schönfeldts gränd istans Gamla

Ulla Tvåi Gamla stan. finländska kvinnorstan har redogjort för ett
medmöte stod utanför Dekorima, dvs. intill mordplatsen,en man som

och talade i walkie-talkie. Mannen pratade finska ochen en av
kvinnorna kände igen frånhonom i Upplands Väsby. Mötetett gym
ägde kort före mordet Dekorimamannen. vittneEtt bodde irum som
innerstaden har redovisat iakttagelser bil, förare först talat iav en vars

radiosändare och därefter med rivstart avlägsnat frånsig platsen.en en
Iakttagelsema, gjordes Drottninggatan kort före mordet, indike-som
rade det kunde ha sig polisbilrört Bilen påatt Drottninggatan.om en

Extremistiska uppfattningar eller rörelser inom polisen

Ett centralt inslag i polisspåret uppgifter olika formerutgörs av om av
extremism inom poliskåren. Dessa uppgifter har inget direkt samband
med mordet, kan extrernrörelsersätt andramen samma som-
håll i samhället intresse vid eftersökandet eventuelltettvara av av-
motiv för brottet. De uppgifter förekommer högerextremism irörsom
vid mening. sådanTecknen extremism föranledde polisstyrelsen i
Stockholm i 1987 initiera utredning där diverseatt företeelsermars en
undersöktes. Det delvis dessa företeelserär återkommer i polis-som
spåret.
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förhållandenavseendeutredningar4.1.2 Vissa

Stockholmspolisenvid

Bakgrund

uttrycktinnefattarStockholmspoliseninomVaktdistrikt 11 VD grovt
till VD 1Somoch Vasastan.city, NorrmalmStockholms an-synonym

åttiotalet kom Norr-Under börjanNorrmalmspolisen.oftavänds av
fall.i vissaarbetsmetoderifrågasättas för sinamalmspolisen att

från anhöllsdå polismän VD 1nåddes 1983,höstenKulmen en grupp
isedermeraresulteradeövervåld Incidenteni tjänsten.för misstänkt

nedan.polismän sedomarprövning och fällanderättslig mot
hadegatuvåld innerstadenimed ökandetillrättakommaFör ettatt

s.k.låtit fyra särskildainrättaHolmér 1982länspolismästaren Hans
Två debildades inom VDgatuvåldsgrupper GVG. togsgrupper

samtidigtpåbörjade sitt arbetefrån G—turen. DerespektiveC-turen
olika G-turensuppfattat sin uppgift1982, ha sätt.i men synesmars

rensningsarbetet, delsför effektivitet isig delsutmärkaGVG kom att
massmedia fickmetoder.polisiära Ikontroversiellaför nanmetgruppen

ingående polisernadehaft medvilket lär habaseballigan, göra attatt
gatuvålds-Allabaseballmössor.kunde bära s.k.ofta civila ochvar

i G-årsskiftet Polismännenl982/83.formellt vidupplöstesgrupperna
till-fortsätta tjänstgörautsträckningiGVG dockkom attstorturens

huvudsak-därvid medornrådespoliser. fortsatteDes.k.sammans som
tidigare, menverksamhetdvs.GVG-verksamhet,ligen somsamma

ianhöllspolismänområdespoliser jfr nedan. Debokfördes somsom
alltsåoch komfrån 1983 till dennahördenämnda falletdet urgrupp

baseballigan.

Norrmalmsutredningen

Stockholm Sunepolismästaren ibeslötbakgrundenden angivnaMot
förhållandena iförarbetsgrupptillsätta överSandström attatt seen

Arbets-december 1983.13utfärdades denDirektivfrämst VD
polis-Severin,polisöverintendenten Gunnarbestodgruppen av

Hyllander ochpoliskommissarien Hansintendenten Arne Jönsson,
utsåg efterJustitiedepartementetLänninge.krirninalinspektören Jan

Lars-lagmannenbegäran observatör,Sandströmspolischefen Sune en
Rolandutsåg inforrnationssekreterarenPolisstyrelsenOlov Hillerud.

Öhrn iredovisade sitt arbeteGruppenstyrelsens observatör.att envara
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i september 1984. Den har allmänt kommit kallas Norr-rapport att
malmsutredningenl

I de delar intresse förevarandeiär sammanhang redovisadessom av
följande. tvåDe GVG-grupper bildades i omgåendeVD l kom attsom
arbeta olika Den C-turen, arbetade enligtsätt. instruktioner ochena,
de intentioner fanns bakom inrättandet GVG-gruppema. Densom av
andra, G-turen, drog på sig kritik från såväl kollegorsnart som
allmänheten. frånKritiken kollegorna gick G-turen användeut att
bryska metoder och missbrukade möjligheten arbeta i civila kläder.att

framgårAv det spridd uppfattning inomär polisenrapporten att atten
ingripanden allmän plats bör uniformeradgöras personal, efter-av

det lättare uppstår störningar. När arbetar isom annars man samman
detta slag bör därför civila polismän fungera enbartgrupper av som

understödda unifonnerad personal, tillkallas förspanare, av som
ingripanden. G-turen arbetade dock i det helt civilt inärmaste välen
sammanhållen Inom VD 1 framfördes bl.a. uppfattningen attgrupp.
verksamheten borde "för förhindra olyckligt slut. Trotsstoppas att ett
den tendens till våldsanvändning,stegrad bådekunde avläsas isom

och i framförda klagomål, vidtog ledningenrapportergruppens egna
för åtgärder.VD l inga Gruppen arbetade i hög grad hand, dvs.egen

befälsstyrning. Under hösten tillsattes kommissarie medutan uppgiften
försöka bedömdeDenne emellertidrätt. det inteatt styra attgruppen

möjligt komma tillrätta med arbetsmetoder ochattvar gruppens
föreslog i stället den skulle upplösas. Verksamheten fortsatte likvälatt
året då samtliga GVG-grupper upplöstes efter beslut chefen förut, av
ordningsavdelningen.

Av utredningen framgår G-turens ingripanden i övervägandeatt
antalet fall gjordes polismännen burit civilanär kläder. Detta stämde
inte med givna direktiv eller med hur VD 1:s andra GVG-grupp arbeta-
de. Gruppen hade ingen egentlig ledning. Under maj till september
1982 hade den inget ordinarie befäl. dåDen leddes polismän inomav

enligt polisinstruktionens förmansbegrepp. Verksamhetensgruppen
målinriktning ändrades, de metoder användes polismännen harsom av
de sannolikt utformat själva", hette det i rapporten.

Någon kontinuerlig kontroll tjänstgöringen förekom inte. Detav
verkar polisledningen inte hade klart för sig enskildanärsom om

detpolismän i tjänst och de inte Arbetsgruppensnär intryckvar var

1 Norrmalmsutredningen. Slutrapport, Stockholms polisdistrikt, Ordningsav-
delningen, Utredningen, Norrmalms VD, 1984-09-24. Rapporten omfattar
drygt 40 sidor bilagor. Citat i det följande hämtadeärsamt rapporten.ur
2 Arbetsgruppen har funnit vakthavande befäl i vissa tjänstgöringsturer inteatt
har full kontroll personalen. Det förekommeröver anmälan före arbetst.ex. att
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sigfått skötali VDverksamhetsgrenarnavissavidare att avvar
själva.

utgångenmedochalltså formellt iupplöstesGVG-grupperna av
Norrmalmsutredningen:skrevdärefterutvecklingen1982. Om

i skildaplacerasupplösningenefterGVG kom atti G-turensMedlemmarna
Områdespolisverk-i H-turen.flestaområdespoliser. Deområden som

bedrivits iinte hadocktjänsteföreskriftergällandeenligtsamhet synes
dehävdai ställetkanpoliser. Mandessa attomfattningnågon större av

bokfördesGVG-verksamhetenmedhuvudsakligenfortsatte som om-men
Områdespolisverk-samordnauppgiftmedPolisinspektörrådespoliser. att

områdes-förinriktningenändratillfällenvid fleraförsöktesamheten att
tillFörhållandet anmäldeslyckas.från GVGG-turenspolisema attutan

underharåtgärd och detingenföretogDistriktsledningenVD-ledningen.
polismännensvarit medvetenledningenframkommitutredningen att om

fleraledde tillhändelsedeninträffade att1983oktoberarbeta. Isätt somatt
förmisstänktaanhöllsGVGingått i G-turenstidigarepolismän somsom

tvång.olagabl.a.

bedömning:följandegjordessammanhangI ett senare
upplösningefter dennaiförvånande polismännen ävenDet är att gruppen

vilketomfattningskett ihaDettatillsammans. stortjänstgöratilläts synes
Även vidutredningen.tilllämnatsuppgifterochframgår rapporter somav

befäl, vilketarbetat ävenhartillfällenmånga dessa utan vargruppenav
för bl.a.anhöllsmedlemmardå flestadetillfällefallet vid det gruppensav

månad 1983.tvång i oktoberolaga

specifiktutredningen,konstaterade attplan utanPå allmäntett mer
GVG-grupp:G-turensdet tillknyta

enskildavisarutredningsmaterialeti attuppgifterförekommerDet som
kanpolisrollen. Dettamedförenligainteattityderintar ärpolismän som

utslagnaoch s.k.missbrukaretillattitydergälla personer.t.ex.

attityderpolisersvissamedproblemockså hadelVDframkomDet att
kvinn-motarbetadesB-turenarbetslagkollegor. Ikvinnligatill ett --
tjänst.ikvinnorintepraktikentillät ibefälet yttreaktivt:poliserliga

förmåttinteledningen görahadeförhållandena kändaTrots att var

vakthavandeockså inträffatharbefäl och detvakthavande attsker tillintepaus
tjänstgöring ellersig tillinfunnitpolismänhaft kännedombefäl inte omattom

"alarmerande"detfann attslut. Gruppenvid arbetspassetsanmält sigde -
sådant inträffa.kunnat
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dem.3något Utredningen rekommenderade frågabefälet i skulleatt
omplaceras. Det inte vilket befälsägs I sammanhangannatsom avses.
framgår det sig polismanrör B se nedan.att om

Beträffande våldsanvändning fann utredningen VD 1 helhetatt som
inte utmärkte sig i förhållande till andra vaktdistrikt, i fall intevart om

beaktade del för VD 1 specifika omständigheter t.ex.man en var
polismännen i detta distrikt regelbundet behövaattensamma om

gripna och Omhändertagnatransportera i hiss, vilket erfarenhetsmässigt
ofta ledde till bråk.stök och G-turens GVG utmärkte sig däremot, bl.a.

i högre grad andra våldatt än polisman.genom rapportera mot
Utredningen noterade vidare: De polismän ofta våldrapporteratsom

Ävenhar också blivit anmälda för övervåld. i detta hänseende intar
gatuvåldsgruppens medlemmar särställning. En gransk-närmareen
ning anmälningar visade bakgrunden oftaav gruppens att attvar
handfängsel använts:

För kunna anbringa handfängsel har mångaatt i fall s.k. fotsvep’ använts
för omkull den skulle frihetsberövas.att vissaI fall har s.k. distrak-som
tionsslag Våldet haranvänts. redovisats i anmälan. Distraktionsslagnoga
beskrivs ofta knytnävsslag eller batongslag. Den ofta användasom
beskrivningen nedläggning framåt enligt rikspolisstyrelsens anvisningar
orsakar ofta skador i ansiktet.

Av framgår utredningen ansåg övervåldrapporten att förekommit iatt
G-turens GVG, även försiktig med precisera det tillattom man var

tillfällen/lenskilda
Norrmalmsutredningen definierade i huvudsak problemet med G-

GVG, dvs. basebal1igan,turens ledningsfråga:som en

Utredningens uppfattning är utförde bra arbeteatt ettgruppen men---
kritiken gäller arbetsmetodema och den riktar sig i första hand VD-mot
ledningen lämnade sköta sig själv.attsom gruppen

3 Det faller någoni mån utanför vårt perspektiv ändåhar sitt intresse imen
sammanhanget något utveckla detta. Utredningenatt visade den kvinnaatt som

placerats i B-turen omedelbartsenast begärde förflyttning, vilket accepterades.
Inga kvinnliga poliser i denna fick tjänstgöra i radiobil. "Entur kvinnlig polis
har till arbetsgruppen uppgivit befälet i skulle aktivt arbeta föratt yttre turen att
hon inte skulle kunna bli hundförare hon hade detta önskemål, heter detom
vidare. En kvinnlig polis ha funnit sig tillrätta i arbetslaget. Honuppges
tjänstgjorde i receptionen eller arrestvakt. Det kan tilläggas det i varjesom att

måste finnas kvinna kantur tjänstgöra ien arresten.som
4 Enskilda händelser har inte bedömts i arbetsgruppen. Det har inte heller
framkommit några sådana inte tidigare varit kända och i vanlig ordningsom

vid juridiska avdelningenutretts eller justitieombudsmannen."av
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frånockså deskrivelsedenförevarande sammanhangintresse iAv är
i börjantill utredningeninkomorganisationerna vid VD lfackliga som

hurinnehåller beskrivningarkonkretaarbete.dess Den avav
åtgärder skulleförslagsig ocharbetsmiljön i vaktdistriktet ter som

ocksåframgår emellertidarbetssituation. Detförbättra personalens att
förhållanden. Därvidrådandepåfallande medmissnöjdpersonalen var

deras uppdrags-polismännen ochspänningar mellankraftigaskymtar
kanmening. Följande uttalandegivare, i vid noteras:

oftaenskilde polismannendensammanhang kanI detta nämnas att
AOS och LOS. Medlagarna LAS,konfliktsituation vadkommer i avseren

nonchalanta ochpolitikernasåklagamas, domstolarnas ochtanke
måste dessaofta använda sigPolismännentolkning lagarna.liberala avav
ordningsproblem. Polismännentillrätta med akutalagar för kommaatt

och andra intressenter.måste affarsinnehavama, de boendetillhänsynta

Norrmalmpolispersonalenfråga negativt ärofta upplevsEn avsom
polisen upplevsmassmedia. Nyhetsbevakningenmedkontakten somom

syfteuppenbartförekommit i lokalradion iharklart negativ. Inslag att
denPolismänneni deras arbete.misstänkliggöra polisen är av upp-

på-ogrundadedessaalltför sällan bemöterfattningen polisledningenatt
hopp.

okt 1983.Norrmalmspolisen den linfördesMedborgarvittnen
yrkeskåren.misstroende heladettauppfattarPolispersonalen motettsom

utomstående upplevsarbetsplatsenständiga övervakningenDen somav
för-ifrågasätts. ArbetslustenhederskodexPolismännensklart störande.

stått axelntillfällenMedborgarvittnen har vid vissasvinner. över
Vilka andra yrkesgrupperoch gjort anteckningar.polismänrapporterande

sådan övervakningiskulle finna sig en

bedömning:sammanfattandeandeskrivelsen finns följslutetMot av

riktats VD lden kritikdetAvslutningsvis vi motmestaatt somavanser
polisledning ochpolitiker,okunnighet hosoch dess personal beror

metodikhård medför denoch detmassmedia. Arbetsmiljön är att som
vimåste till den verklighetvårtligger till grund för arbete somanpassas

står inför.

dateradfrån fackligapromemorian detiosidigaDen representanterna,
bilaga tillintagen14 februari 1984,den är rapporten.som

Machnowfallet

tvåomhändertog1982 omkring kl 17Eftermiddagen den 28 juni
polismanpolisman D ochvårt benämndapolisassistenter, i betänkande
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påE, Sergels i Stockholm. Personen hette Rolftorgen person
årMachnow, 39 gammal missbrukare. Skälet till omhändertagandeten

påMachnow grund berusning inte ståndiattangavs att tavara av var
vård T-centralensig själv. Han fördes till det s.k. OT-rummetom
Det oklart vad sedan inträffade åklagarbeslutär i detsom men som
avslutade polisutredningen hette det: "Under vistelsen i OT-rummet
blev tillstånd sådantMachnows sjukhusvård bedömdes på-att vara
kallad. Ambulans rekvirerades. Sedan Machnow förts till Sabbatsbergs
sjukhus konstaterades dag klockan 18.15 han avlidit."attsamma

Ärendet utreddes grundligt. Enligt polisman D och polisman E hade
åsamkatMachnow själv sig skador. I JO:s återgavsgranskningsenare

sättderas frånberättelse förundersökningen följande

Enligt polisman och polismanDzs bedömning såEzs Machnow berusadvar
han ståndinte själv i vård sig själv och de omhändertogatt att tagavar om

honom därför. De ledde honom till det s.k. OT-rummet i delen T-norra av
för därifråncentralen rekvirera Dåtransporthjälp. de kom in iatt rummet

Machnow den väggfasta bänk långsidan.finnssattes Hansom ena
dåkom sitta ungefär mitt för kortsidan stårdet skrivbord iatt som

Machnow lugnt bänken under tiden polisman D ochrummet. satt som
polisman E anteckningar och rekvirerade transporthjälp. Eftertog upp
uppskattningsvis fem minuter han sig plötsligt. Han tappade därvidreste
balansen och föll i det handlöst framstupa skrivbordetnärmaste ochöver

dåslog eller mellangärdet bordskanten. Machnow studsademotmagen
därefter baklänges med före den väggfasta bänken och vidaremotryggen
ned golvet, där han blev liggande Polisman D och polisman Emagen.
kontrollerade Machnow hade skadat sig. dåHan siggenast resteom upp
med hjälp polismannen och förklarade måddehan bra. Deatt satteav

då ånyohonom bänken. Polisman och polisman återgickD E därefter
till sina platser sin sida skrivbordet. Efter ytterligare cirka femvar av
minuter började Machnow plötsligt tala osammanhängande och föllatt

samtidigt höger. fallet sånästan I vred han kroppen sidanvänstraatt av
huvudet slog bänkens framkant. Polisman dåD kastade sig fram förmot att

5 OT-rummen tillhandahölls småSL. Det avsedda tillfälligav var rum, som
förvaringsplats för frihetsberövade i avvaktan till polis-transportpersoner
station. Det T-centralen, dit Rolf Machonw fördes, kom enligtrummetnorra
Norrmalmsutredningen få vidare användning bl användesänatt avsetts,en som
det avvisiteringsrum, skrev utredningen och fortsatte: Allasom personer

införts i har sannolikt någoninte i handlingrummet noteratssom
polisstationen. Det inte möjligt utreda i vilkenär omfattningatt rummet an-
vänts. ocksåUtredningen såvälnoterade det anmälningaratt motav som av
polismän framkommit våld förekommit i Enligt utredningenatt rummet. var
förhållandena inte acceptabla och det föreslogs det aktuella OT-rummet inteatt
fortsättningsvis fåskulle användas.
° JO:s beslut 1984-05-08.
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dockgolvet. hannskulle falla ned HanMachnowförsöka hindra att
golvet.slog ifå samtidigt denneunder Machnowendast somarmarna

skulle biträdaanlände de polismänhändeUngefär samtidigt detta somsom
HåkanpolisinspektörenChef för den patrullenmed transporten. var

låg medanframgår Machnow golvetbl.berättelseOlsson. Av hans atta.
då och polisassistentenvid skrivbordet hanoch polismanpolisman D E satt

då någontingsades intein i OT-rummet. DetChristina Jorinder kom attom
sågden omhändertagnetyckte dockMachnow skadad. Olsson attvar
ochMed hjälp Olssonblod golvet.och dessutom fanns detkonstig ut av

omgående ihop. Hanbänken sjönksig MachnowJorinder satte men
sårsåg hade idå hanoch polismännenföreföll helt borta ettattvara

den lades Machnowefter ambulans och iringdehuvudet. Olsson väntan
visade MachnowDå anländeambulanspersonalenned golvet. svaga

då behand-luft Utöver denhonom ochlivstecken och syrgas.gavman
igång hjärtkompression. Behand-medambulanspersonalenlingen satte

in-sjukhus, dit hantill Sabbatsbergsfortsatte underlingen transporten
Machnow hadekonstaterade läkarekl. 18.15fördes kl. 17.55 och atten

avlidit.

1983 nedPer-Håkan l juliChefsåklagaren Bondestam lade den
motiveringenpolisman medpolisman och E,förundersökningen Dmot

någon brottsligt.dem förfarit Knapptdet inte kunde styrkas ettattatt av
Per-Håkan Bondestams bedöm-anslöt sig tillår fann JO, somsenare

underlåtenhetåtalsfrågan, polisman och polisman Ezsi Dzsning attatt
så all-i OT-rummetRolf Machnowsörja för tillräcklig tillsyn varav

undgå förde därfördisciplinärt Hanbordevarlig de inteatt ansvar.
fråga till polisstyrelsen.denna

1984. Föredragandehandlade ärendet den 18 juniPolisstyrelsen var
ochyrkade polisman DHolmér,länspolismästaren Hans attsom

ocksånågon disciplinpåföljd,åläggas vilket blevpolisman inte skulleE
Arbetsdomstolen,då frågan tillvidarepolisstyrelsens beslut. JO förde

ålägga polismanpolisman och Einte Di januari 1985 beslöt attsom
ansåg goda omdömede inte visat detdisciplinansvar. Domstolen att

begått för-inte skulledet fel dekunde ha krävts dem, attsom av men
ochnågon disciplinpåföljd. Två i skiljaktigaledamöter ADanleda var

utgå.ansåg disciplinpåföljd skulletjänsteförseelseföratt

bl.a.:hänseenden, han skrevkritik i del andraJO uttalade även en

uppehållanågot migpåkallatfinner jag detdet redovisadeUtöver att---
septembervid förhör den 15yttrande polisman D fälldevid ettett som

På fråga från förhörsledaren polisman D1983 i här aktuell utredning. om
förhöret svarade hanbandinspelning gjorts vidville denlyssna som

ochvilja skicka hälsning till JOföljande. jag skulleNej, gärna enmen
så mycket". Med deninte trakasseramassmedia och be dom att oss
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hälsningen tydligen JO:s granskning åtgärderpolisman D:sattavses av
åtgärdereller brist i Machnowärendet skulle attvara anse som

trakasserier. dåJag vill erinra ombudsman enligt 21 § lagenattom
1975:1057 med instruktion för justitieombudsmännen skall verkställa de
utredningsåtgärder fordras för klagomålprövning och andrasom av

Klagomålenärenden. avsågi detta fall bl.a. begäran utredningom av
omständigheterna kring Rolf Machnows död. Polisman D:s yttrande, som
fällts i anslutning till såärende måsteallvarlig enligt minett natur,av
mening utomordentligt olämpligt.anses

Fallet föremålMachnow blev för indirekt någraprövning iäven tryck-
och yttrandefrihetsmål. Det kända gällde Sveriges Television,mest som

1984 sände bl.a. belyste JO-institutionen.ettsommaren program som
Fallet Machnow tjänade exempel. I direkt-programmet,som som var

framträdde bl.a. Rolf Machnowssänt, Hon polisman Dsyster. namngav
och polisman E deras befäl och höll dem i praktiken ansvariga församt
broderns död. De polismannen anmälde till JK,tre tv-programmet som

Åtaletåtalväckte för förtal avseende polisman D och polisman E.
instanser7bifölls. Det prövades i och avslutades med idom Högstatre

domstolen den 15 april 1987. ansvarigeDen programutgivaren dömdes
till 50 dagsböter. Polisman D och polisman tilldömdes skadeståndE

25.000 kronor vardera.om
Machnowärendet har föranlett omfattande publicitet. Polisman D

och polisman harE med eller nämnande gjorts ansvarigautan namns
för Rolf Såväl åklagarenMachnows död. ingåendeJO har eftersom
undersökningar konstaterat det inte finns bevis stöder denatt som
anklagelsen. Flera domstolar har i yttrandefrihetsmåltryck- och funnit

det den bakgrunden inte försvarligt med nämnandeatt ärmot att namns
likväl ansåganklagelsen. JO dock polismännen ochD:s E:sattupprepa
bristande tillsyn Rolf Machnow hade bort föranleda disciplinärav
påföljd. månDet kan i viss ha stöd för misstanken allt integett attom

Ärendetgått till vid omhändertagandeträtt Rolf Machnow. inne-av
långtfattade fler de relaterats här.änturer som

Skeppsholmenmålet

fredagskvällEn i oktober 1983 patrullerade poliser den s.k.sex ur
baseballigan tillsammans i polisbuss. Gatuvåldsgrupperna viden var
denna tid upplösta. tjänstgjordeDe i ornrådespoliserstället s.k. ochsom

7 Hovrättsförhandlingama ägde dagarna efter mordet. för-Det dessarum var
handlingar vittnet Lars besökte förK identifikation polisman D, jfr avsnittetav

denne nedan.om
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två två,skulle därvid de hade vakthavande befälpatrullera och men av
förelågfått tillstånd patrullera Om själva händelsenatt gemensamt.

åtalsolika beskrivningar, enligt det väcktes mot tre avmen som
han,poliserna hade tagits med i polisbussen, där utan att varaen man

påsatts handbojor.gripen eller lagligen omhändertagen, Han
till Skeppsholmen, där hantransporterades sedan plats längst uten

lämnades. hävdade han misshandlades under färden, vilketMannen att
fåttpoliserna samstämmigt Enligt poliserna hade han sittabestred.

måletgolvet i bussen. Handbojor hade inte Domstolarnaanvänts. -
singick till domstolen fann det bevisatHögsta att motupp mannen-

hanvilja förts till och lämnats kvar Skeppsholmen samt attut
ansågs ha varitbetvingats med handbojor. polisman denDen somsom

facto dömdes tillde förde befäl och den polisman körde bussensom
Äventvång. åtalad,för polisman förvardera 100 dagsböter olaga D var

Åtalethandfängslet. i ogillades.ha varit den den delenatt sattesom
påföljdsfrågan påföljdsbestämningtingsrätten, varkenI skrev vars

frångå,hovrätten domstolen fann anledningeller Högsta att att mannen
svårartatför kunde undergrävaövergrepp, ägnatutsatts ett attsom vara

Övervägandenallmänhetens förtroende för polisen. det slaget kundeav
fängelsestraff tingsrätten,tala för borde utdömas, skrevatt men

fortsatte:

Tingsrätten emellertid böra hänsyn till befälet och förarensig ta attanser
svåratjänstgjort vaktdistrikt polismännen för särskiltinom där är utsattaett

påfrestningar Vidare befälet förareni sin tjänst. beaktar tingsrätten ochatt
vittnesmålframkommit utförtenligt vad polisinspektören Ericssonsavsom

framgångsrikt områdespoliser. kraftigtenergiskt och arbete Ettett som —
får tillräcklig påföljd.bötesstraff utgöraanses

alltsåförutom själva gämingen, domstolarna fannVärt att notera att
ifrågavarande såvälde poliserna farit med osanning det gällernäratt

tillanvändningen handbojor skälet attav mannen en sensom
långt frånfredagskväll enslig plats detsläpptes mörk ochav en

ställe där han anträffats hävdade han ville där.de att av

Sammanfattande anmärkningar

Syftet med den lämnade bakgrundsredovisningen har varit be-att ge en
förhållandenårenskrivning situationen kring 1986, eftersomunderav

g Åklagare chefsåklagare K.G. Svensson.var
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förståelsendet skildrade slaget torde betydelse för denav vara av av
uppståttpolisspåretmiljö i vilken diskussionen kring det s.k.

Norrmalmsutredningen fram sin hösten 1984,När lade rapport,
år alltsåhalvtannat före statsministermordet, konstaterades det inomatt

Stockholmspolisen fanns i fall grupperingvart en som

sig givna instruktioneröversatte
arbetade befalsstymingutan
utövade polistjänst civilt i strid officiell policymot

övervåldgoda grunder misstänktes för i tjänsten
fortlevde upplösning och omorganisationtrots

oför-arbetade inom distrikt där det förekom "med polisrollenett
enliga attityder inte ingrep känd köns-och där ledningen mot
diskriminering

alltsådefinieradeNorrmalmsutredningen väsentligen problemet med
ledningsfråga:G-turens baseba11igan,GVG, dvs. som en

Utredningens uppfattning utförde bra arbeteär att ettgruppen men---
kritiken riktar sig i första handgäller arbetsmetodema och den VD-mot
ledningen lämnade sköta sig själv.attsom gruppen

missförhållandenaför framför förAnsvaret uppstod och allt deatt att
bestå måste chefsnivå, ocksåfick naturligtvis sökas det ärmen

förhållandevis få ingåttnaturligt de polismän i tilldraratt som gruppen
Ävensig visst intresse. de skulle ha arbetat i goda avsikter förett om

stårstävja kriminalitet och främja ordning det klart deatt att som
förhållandeindivider till gällande lagarsig ha särställning iansett en

poliskåren måste ingå åtgärderoch i övrigt. ledningsansvaret därvidI
inom organisationen och samhället i övrigt visar detta inteattsom

tolereras.
från förVad skett polisens och statsmakternas sida attsom senare

förelågkomma tillrätta med uppenbarligen kringde problem som
Stockholmspolisens arbete faller utanför perspektivdetsynen som

undgåhär funnits anledning anlägga. Vi kan emellertid inte kon-att att
frågeställningar sålundade kring det polisiära arbetetstatera, att som

åttiotaletstilldrog sig intresse vid mitt fortsatt aktuella.är

9 åtal övervåld begångetfinns flera polismän, förekommerDet rörande av som
polisspåret.i diskussionen kring Till tidsbilden kan läggas dom, Södraen som

tvåRoslags tingsrätt meddelade den 26 februari 1986 129, dagar föreDB
polisman för misshandelmordet. Där dömdes D och kollega till honom ochen

ofredande. festBrotten begicks dock inte i tjänsten. hade i samband medDe en
i december förgripit sig tingsrätten beskrev en1984 en person som som

småväxt, 15-årigspäd, yngling.
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4.1.3 Utredning högerextremism inomom

polisen

Allmänt

Frågan det förekommer högerextremism inom polisen har dyktom upp
då då, såväloch inom polisen i den allmänna debatten. Intressetsom

polisspåretför saken kulminerade i den diskussion kring iuppkomsom
utredningen statsministermordet. till StockholmsDet ledde attav
polisstyrelse beslöt tillsätta för sanningshaltenarbetsgrupp utredaatten
bakom uppgifterna extremism. Beslutet fattades den 30 1987,om mars

relativtdvs. kort efter det Holmérs spaningsledning brutitHansatt
och denne lämnat utredningen, och i praktiken arbetetävensamman

länspolismästare. Utredningen inriktades särskilt Norrmalmsmotsom
vaktdistrikt, gångVD Händelser under arbetets ledde till arbets-att

påinriktade sin granskning det förekommit otill-ävengruppen om
fråganbörliga kontakter svensk sydafrikansk påmellan och polis och

påstådd inblandning Stockholmspolisen i mordet, dvs. polis-om av
spåret. den delen kom granskningen bliI dock helt över-attsenare
siktlig, vidare nedan.se

Gruppen Cederschiöldbestod Carl ordförande i polisstyrelsen,av
ÖhrnRoland vice ordförande i densamma, Gösta Welander biträ-

dande länspolismästare, Kaj Jonsson ordförande i Stockholmsavdel-
frånningen Svenska Polisförbundet och, mitten 1987,septemberav av

Sven-Åke Hjälmroth tillträdande länspolismästare. Arbetsgruppen
dålade fram sin januari 1988,i den polisstyrelsen irapport antogs av

plenum.

Översikt Stockholms utredningöver polisstyrelses

Polisstyrelsens redovisar relativt bred utredning. Uppgifterrapport en
följande företeelser påståddaeller företeelser belystes:om

0 Polismän på påunder 1969 1970 fritiden lyssnat marsch-ochsom
musik och inspelade tal Hitler m.fl.av

0 Polismän under marschmusik i piketbuss1970-talet spelatsom en
0 Sammankomster herrmiddagar högerextremistiskt slag underav

1982-84
O En polisman under mordnatten ringde till och uttryckteVD 1som

tillfredsställelse mordetöver

1° påståendenRapport med anledning högerextremism inomav om m.m.
Stockholmspolisen citat i det följande hämtade rapporten.är ur
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"polisspåret"Polisers delaktighet i mordet
Polisfesten påstådd skålden 1986, förl med mordetmars en
Brev med hotelser journalist för denne förföljt poliser imot atten
samband med mordet

O frånFörekomsten klistermärken EAP i och nidbilderVD lav av
på klädskåp långtOlof Palme i iakttagelserVD 3 före mordet

0 Iakttagelse partiledaren i Vänsterpartiet kommunisterna Larsav
Werner polismän i samband med bevakningen demon-av som av en
stration bar märken med svenska flaggan sina uniformer

O Fyndet SS-hjälm och teknisk utrustning i polismans lägen-av en en
het

O Polismän vid VD l privat anlitat militär instruktör försom en
utbildning i självförsvar

0 åttiotaletPolismän vid sjuttio-VD l under och början gjortsom av
nazisthälsningar

0 En gruppering med Stockholmspolisens nationalsocia-namnet
listiska förening

O polismanEn innehade skivor med nazistiska marscher och talsom
Hitler m.fl.av

0 En polisman skall iakttagits dåha via TV han deltog isom en
demonstration anordnad högerorganisationextremav en

SydafrikaO Sex polisers enskilda tillresor

intresse förAv den bakgrundsskildring, detta avsnitt deutgör, ärsom
företeelser ligger i tiden före mordet och de allmänt be-som som mer

fråganlyser eventuell högerextremism. Utredningens resultatom
beträffande själva polisspåret frågoroch dit hörande redovisas i
respektive sammanhang.

Av de undersökta företeelsema kan med ledning materialdetav-
åtskilligapolisstyrelsens utredningsgrupp fick fram betraktas som-

mindre intressanta underlag för bedömning.som en
polisman påDen sextiotalet arrangerade privatasom samman-

komster där frånlyssnade marschmusik flyttademan m.m.
Stockholmspolisen den 1 januari 1970. Personalen hade sedan dess

gånger. någonflera torde vidDet tidpunkten inte ha funnitsomsatts
kvar i VD 1 dem kan ha deltagit. Sammantaget hade dessaav som

alltsåuppgifter inte tillräcklig substans för förkunna ligga till grundatt

Utöver det här upptagits belyste utredningen uppgifter polismansom om en
bråksin fritid velat kvittera ut" god gripits efter mellanvän ettsom en som

skinheads invandrareoch polismans beteende Operabaren isamt samme
påstodsStockholm, där han ha upppvisat flagga fästadsvensk med hakkorsen

på kavaj slagets undersida. polismanSe nedan C.
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någon vidbedömning eventuell högerextremism inom polisen denav
dåtid undersökningen gjordes.

marschmusik piketbuss undersöktesUppgiften det spelats iatt en
radioprogram 1983 uppgivitbl.a. polisman i attatt ettgenom en som

Ävenmarsch hördes utredningsgruppen.han spelat Bjömeborgamas av
tidigare nuvarande vaktchef hördes. kom fram polismannenoch Det att
ofta sig band till polisfordonen för lyssnamed näratttog egna

så företrädesvistjänsten tillät. vanligt det iDetta när etern,tystvar var
någraaldrignattetid. Alla musik kunde förekomma, docktyper av

uppfattningar,marscher kunde associeras till politiskaextremasom
ifrågavarande tillbakavisade uppgifterdet. polismannenDenuppgavs

uppfattningar.förekom i ärendet, han skulle ha Hanatt extremasom
år påför tidigt sjuttiotal varit medlem i Demo-hade 15 sedan dvs.

ansågorganisation inte den kundekratisk Allians, han dock attsomen
såg till dess stadga, syfte eller fattadebetraktas extrem, om mansom

någon politisksedan länge inte medlem ibeslut. Numera hanvar
organisation.

från OlofIakttagelserna klistermärken EAP och nidbilderom
från respektive gjorts ledamotPalme VD 3 hadeVD l avav en

långt ifråga besiktigadespolisstyrelsen före mordet. Utrymmena av
varvid det konstaterades där inte fannsutredningsgruppen, att numera

några märken.
iakttagelse ledde till polisledningen erinrade vakt-Lars Werners att

flagga uniformen.distriktschefema förbudet bära bl.a. svenskattom
förekommit nazisthälsningar gick intedet skulle ha VD lAtt att

framträtt itillskrivits uppgifterna, polismanbelägga. Den som en som
utredningsgruppen felciterad detmedia, för han blivit närattuppgav

åttiotalet;gällde han hade uttalat sighans iakttagelser barasagts att om
från efter-gjorde ytterligaregamla händelser sjuttiotalet. Gruppen

någonansågforskningar sig det inte förekomoch kunna konstatera att
villejargong eller attityd sig i nazisthälsningar,kunde yttra mensom

tillfällen förekommit enskildainte utesluta att det vid vissa kan ha
ändå påPolisstyrelsen skäl uppgifterna allvaröverdrifter. fann att ta

och förde fungerande yrkesetiskkring behovet ut-resonemang av en
bildning m.m.

någon medExistensen organisation inom polisen namnetav
fann utredningsgruppen inteStockholms nationalsocialistiska förening

några på, ansträngningar. höll det förtecken "trots betydande Man
osannolikt organiserad detta slag skulleutomordentligt att grupp aven

På alltsåutredningen hafinnas. denna punkt närmastgett ettsynes
tillpolisman hade utpekats initiativtagareentydigt Densvar. som som

olikaföreningen, tillika nazistiska grammofonskivorinnehavare av av
liksom vederbörandes chef. Polismannenslag, hördes av gruppen,
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frågandeställde sig helt till uppgifterna även han tänkbarom angav en
förklaring till hur uppgifterna kunnat komma i cirkulation. chefHans

honom ypperliga vitord: en de bästa polismännen i distriktetgav av
med omdöme och bra uppträdande".ett gott

Fyndet SS-hjälm polismanhos polisman behandlas nedanav en en
E; det har inom för förundersökningen. Polisstyrelsensutretts ramen
utredningsgrupp klarlade efterforskningarvissa Valön, denattgenom
plats där polismannen sig ha bärgat hjälmen, förvärvadessäger av

då föremålFöreningen Kamraterna 1955. Föreningen fann olika med
nazistemblem. Föremålen skall dock ha samlats in och förstörts.

ansåg förhållandePolisstyrelsen detta fick polismannens förklaringatt
till hur framståhan kommit i besittning hjälmen änattav som mer
sannolik.

det bakgrundsmaterial efter-I polisstyrelsens utredningsgruppsom
lämnat och kommissionen tagit finns anteckningardelsom av av

frånbiträdande länspolismästaren Gösta Welander föredragningen av
Sven-Åkedåvarandesäkerhetspolisens chef, Hjälmroth, i maj 1987. Av

framgår från fått återkom-anteckningarna säkerhetspolisen 1970att
mande inte särskilt frekventa uppgifter högerextremismmen om— -

tydligen I februari 1979 säkerhetspolisen ha tagitnoterats.som synes
kontakt med Stockholmspolisen. Därvid informa-nämndes inga namn;

avsåg sådana,tionen företeelserna marschmusik spelades it.ex. attsom
innehållerpiketbuss och Hitlerhälsning förekom. Anteckningarnaatten

vidare upplysningar de s.k. herrmiddagama det avsnittet, ochseom
såväl justitieministrarna Ove Rainer Wickbomoch Stenattom som

statsminister Olof Palme informerades dessa Efter 1984möten.om
någraskall det dock inte ha kommit indikationer högerextremism till

säkerhetspolisen.

påståddsammankomster nazistisk inriktningmed
herrmiddagarna

Polisstyrelsens redogörelse för de s.k. herrmiddagama lyder i sin helhet
sättzföljande

förhållandeuppmärksammat sammankomsterEtt de ordnadesär som av en
årenpolisinspektör i VD l under 1982-1984.

Till sammankomstema, hade karaktär herrklubb, inbjöds polis-som av
samhällsfrågorpersonal middag föredrag ioch lyssna aktuellaätaatt av

någon inbjuden talare. Föredragen behandlade överlevnad,ämnen som
vapenfrågorkapprustning, terrorism.och

12 lO ff.Rapporten s.
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Klubben inga fasta polismänhade medlemmar kunde besökasutan somav
någotintresserade infor-visst eller träffas privat underämne attvar av av

mella former. mindre antal deltagarna inte polismän.Ett av var

Under perioden januari februari förekom1982 1984 11 kända möten.-
Som kunde 40-tal polismän Normalt rörde det signärvara.mest ett ettom
20-tal. deltagarna det flera endast besökte sammankomstemaAv var som

någotvid enstaka tillfälle. efterhand vikande intresseMötena ochrönte ett
upphörde slutligen helt.

någotvad har framkommit förekom vid tillfälle Hitler-hälsning.Av som
frågor ocksåframgick flera föreföllAv kommentarer och deltagare haatt

udda politisk uppfattning.en

Säkerhetspolisen ñck tidigt kännedom Företeelsen undersöktesmötena.om
SÄKoch redogjorde för dessa för justitieministrama Ovemötennoga

ÅrRainer och förSten Wickbom. 1983 skedde redovisningäven stats-en
minister Olof Palme.

Uppgifter saknas Stockholms polisdistrikt skulle ha informeratsattom av
Säkerhetspolisen förekomst. Uppgifterna inte denmötenas artenom var av

enligt föreskrifter säkerhetspolisensde regeringens kunde antecknas iatt
register, varför heller ingen s.k. "spontanutlämning" uppgifterna kundeav
ske. Med spontanutlämning utlämnande nytillkomna uppgifter,avses av
mellan personalkontrolltillfállena, tillhör skyddsklass.om personer som
Fråga utlämning rikspolisstyrelsen jämlikt personalkontroll-prövasom av
kungörelsen .---

fårGruppens kommentar: Det klarlagt det vid de aktuellaattanses
åsikterförekommitsammankomstema har uttryck för extremav en

karaktär. Mötena har haft varaktighet i tiden och besökts inteetten av
obetydligt antal polismän. Enligt mening det dock icke möjligtärgruppens

härav dra slutsatser förekomsten utbredd eller organiseradatt om av en mer
förekomst högerextremistiska uppfattningar inom polisdistriktet. Delsav

de observationer har gjorts yttringar endast vissarör extremasom av av
då åhörarna,sammankomstema och endast vissa de deltagande dels harav

deltagande polismän betydligt flera deltagare haromsattsgruppen -
gåttuppenbarligen inledande nyfikenhet för intesedanmöteett attav

vidare delta dels har sammankomstema upphört grundspontant av-
visat ointresse.

polismanNär det gäller den organiserat sammankomstema konstaterarsom
emellertid särskild bedömning bör göras.attgruppen en

från utgångspunkterDet yrkesetiska olämpligt polisman dettaär att en
för sådani huvudsak polismän aktivt organiserar karaktärsätt möten av en

utomstående framståde för kan forum för ickeuttryckaatt ett attsom
åsikter.demokratiska
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den vidareFör bedömningen den aktuelle polismannen hänvisadeav
till ipunkt se under följande rubriker.rapportengruppen en annan

påPolisman mordnatten ringde VD 1 och uttrycktesom
tillfredsställelse över mordet

det avsnitt där polisstyrelsensI arbetsgrupp redogör för uppgifter kring
kommentar.polisspåret återges följande händelser och

Tidigt den uppringdes1 vakthavande befäl i VD 1morgonen mars av en
vaktdistriktet.polisman tidigare tjänstgjort vid Under telefonsamtaletsom

skall polismannen ha uttryckt sin tillfredsställelse mordet Oloföver
såPalme med uttryck i stilen fähundendog den Palme". Polismannen

också skålskall ha utbringat i champagne för mordet eller mördaren.en

Polismannen har i radioprogrammet ringtKanalen han ävenuppgett att
några andra polismän under och efter mordet.natten morgonen

Det vid tillfället vakthavande befälet bekräftar han den latt natten mot
från ocksåsamtal polisman. Han bekräftar dennemottog ett attmars en

därvid uttryckte sig negativt Olof Palme, han kan erinra sigom men
detaljer i ansåg såsamtalet. Han dock vid tillfället samtalet vara an-
märkningsvärt han anmälde detta för vaktdistriktchefen Hans Hyllander,att

dåvarandevilken i sin informerade chefen för ordningsavdelningentur
Sune Sandström förde dåvarandeinformationen vidare till densom
spaningsledningen i Palme-utredningen. Vakthavande befälet sigsäger

återgettha hört radio han skulle ha bestämd orda-attsenare genom en
lydelse, han kan erinra sig vad sades.närmaremen nu som

Den utpekade polismannen har bekräftat han ringt vakthavandeatt upp
befäl vid sin tidigare dåarbetsplats nyheten mordet blev känd för attom
höra vad hänt. Han kan inte erinra sig exakt vad yttrades isom sam-som

någontalet, sig aldrig ha gjort hemlighet hans personligasäger attmen av
inställning till Olof Palme och det han representerade mycket negativ.var

Gruppens kommentar: Gruppen konstaterar flera samtal har ochägtatt rum
det sannolikt i samband härmed uttryckts nedsättande omdömenatt om

Olof Palme.

Gruppen finner polismannen har, samtalens exakta orda-att oavsett att
gåttlydelse inte fastställa,klart klart olämpligtuppträtt sätt sär-att ett

13Rapporten 16 ff.s.
4 sig den polisman,Det arrangerade de nazistiskt inriktaderör om som sam-

frånmankomstema, tillika den flyttades efterVD 1 Norrmalmsutred-attsom
vårtningen uppmärksammat hans diskriminering kvinnliga polismän, iav

betänkande polismanbenämnd B.
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dåskilt han mordnatten tjänstgörande polisman och uttrycktringt upp en
nedsättande omdömen den mördade statsministern.om

frågaDet skall här det polisman stodärnoteras att som somom samme
till de under punkten redovisade sammankomstema. bör2 Detarrangör

därför enligt i sammanhangmening här samladgörasettgruppens en
bedömning.

fråga,Gruppen fortsatte med konstatera polismannen i dvs.attatt
polisman påB, tidigare omplacerats bl.a. grund sin negativaav
attityd till kvinnliga vidare fast intepoliser. Den slog polismannenatt
begått något gjort utanför änsteutövningenbrott, det han hade skettatt

påståtts påverkats åsikteroch det inte sina i sin tjänst.hanatt att av
sammankomstema telefonsam-Men ochattgenom arrangera genom

på så dåligttalet till hade han visat omdöme detta iVD 1 ett attprov
såvälsin varit allvarligt rubba allmänhetens förtroende förägnattur att

honom enskild polisman för polisen i stort.som som
Bedömningen resulterade i polisstyrelsen agerade för avskäraatt att

frånpolisman fortsatt tjänst, under följande rubrik.B se

Stockholms polisstyrelses begäran polisman skulle fdrsättas iatt en
disponibilitet

två föregåendebeskrivits rubrikernaMot den bakgrund under desom
fåville polisstyrelsen polisman disciplinärt.Bzs agerande Detprövat
lagligakonstaterades de möjligheterna för detta begränsade,att var men

det fanns nyttjad möjligheten sällan för regeringen jämlikt 7att att
försätta arbetstagare vid polisväsendet disponibilitet.kap. 7 § LOA i

Därför beslöt polisstyrelsen Rikspolisstyrelsenbegära under-att att
fråga.ställde regeringen denna Försättande i disponibilitet innebär att

fråga från får behållai sitt arbete, sin lön.avstängspersonen men
fattades juniBeslutet den 25 januari 1988. I 1988 anmälde en

privatperson, utredning och handläggning däravMay N, polisstyrelsens
årtill granskning hos JO. efter polisstyrelsens begäran, den 14Drygt ett

februari 1989, fattade Rikspolisstyrelsen beslut i ärendet.
Rikspolisstyrelsen försättandekonstaterade i disponibilitet enligtatt
åberopade fråga, dåi nödvändigtdet lagrummet kunde komma det är

för rikets bästa. enligtDet krävdes därvid Rikspolisstyrelsen, detatt
föreligger nationellt säkerhetsintresse för stödstarkt medett att av

någons fråndenna bestämmelse vilja koppla bort arbetet.denne Imot
sak gjorde Rikspolisstyrelsen till bedömning polis-änsynes en annan
styrelsen de aktuella sammankomstema:av
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De avhandlades vid de föredrag hölls vidämnen som som samman-
alltså fåkomsterna och torde ha varit skälen till varjeantas ettsom av—

deltagares den de föraknappast kannärvaro sägasarten attvar av— —-—
någottanken till slag politisk uppfattning; detutöver ämnenextremav av

slag i frågorarbetsgruppens avhandlades exempel-rapportsom anges som
vis Skolan förr och Polismannens olika roller inför domstol ochnu,
Arbetarrörelsens historia i Sverige.

påvisadesdet material utgå frånI Rikspolisstyrelsen hade ingaattsom
omständigheter medförde polisman förB skulle ansvarigattsom anses

åhöraresvissa beteende vid vissa Rikspolisstyrelsensammankomster".
ansåg därför inte polisman rollBzs arrangöratt som av samman-
komsterna kunde medföra han skulle försättas i disponibilitet.att
Beträffande telefonsamtalet ansåg svårtRikspolisstyrelsen detatt var

ståklarlägga exakt vad Det torde emellertid klart Xatt sagts. attsom
vår någotpolisman B, anm uttalat värdeomdöme Olof Palme ochom

detta inte varit positivt", konstaterade emellertid. I ärendet hadeatt man
fråninkommit skrivelse den mottagithade samtalet. Iäven en som

skrivelsen tonades betydelsen det inträffade ned. Det hadeav snarare
fråga någotvarit störande privatsamtal anmärkningsvärt.änettom

ansågRikspolisstyrelsen det olämpligt ringa dettaXatt attvar av sam-
innehålltal och det kunde väcka den förargelseettge som som

frågauppenbarligen blev fallet. Det kunde emellertid inte bli attom
den grunden försätta polismannen i disponibilitet.

Ytterligare årdrygt den 3 april 1990, riktade JO i sittett senare,
fårgranskningsbeslut vad uppfattas allvarlig kritik polis-motsom som

styrelsen i Stockholm. JO Rikspolisstyrelsens bedömningdelade om
försättande ifråga.i disponibilitet rättsligen kan komma Beträffandenär

utredningen sammankomsterna och telefonsamtalet gjorde JO föl-om
5jande bedömningar:

Arbetsgruppen och polisstyrelsen vid sina fäst vikthar överväganden stor
innehålletvid i det telefonsamtal tilllagts X last. Det har emellertidsom

inte arbetsgruppens utredning klarlagts vad vid samtalet.yttratsgenom som
lågI till grund för polisstyrelsens framställning till RPS, harrapporten, som

sådet angivits vakthavande befälet, Anders funnit samtaletB,att
anmärkningsvärt han till vaktdistriktschefen. ianmält det Dennaatt passus

stårförefaller ha grundats hörsägen, inte inärmastrapporten, attsom
överensstämmelse med vad Anders har uppgivit i sin promemoriaB som

Jo.han överlämnat till

‘5 JO:s beslut 1990-04-03.
1° återgivitsSkrivelsen hade tidigare JO. hade följande lydelse citeratDenav
från Ozs beslut: Undertecknad tjänstgjorde befäl vidJ vakthavande VD 1som

då frånOlof Palme mördades. till mig inkommande telefonsamtalEttnatten
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varken igäller sammankomster anordnats XVad sedan de sägssom av
någoti polisstyrelsens yttrandearbetsgruppens eller närmarerapport om

finnstill grund för sina slutsatser. Detdet material lagtarten av som man
uttalanden vad före-emelletid anledning rapportensatt tro att om som

åtminstone delvis grundatskommit vid sammankomstema anonyma
upplysningar tvivelaktig kvalitet.uppgifter och andra av

handläggningen ärendetSammanfattningsvis kan konstateras att av
fråninte uppfyllt de befogade krav kunnat ställas denavseende X som

effektivitetssynpunkt. Arbetsgruppens och polisstyrel-rättssäkerhets- och
framstår anmärkningsvärt med hänsyn tillhandlande särskilt attsens som

områden särskilt skydddetta omgärdas medavsett ett genom rege-som
mötesfrihet.ringsformens regler yttrandefrihet ochom

skadeståndsanspråkEfter Ozs beslut framställde polisman B sedermeraJ
skadestånd utgå JK-Beslut1994 beslöt skulle seJK attmot staten.

innebar enligt förtal1994 161. Polisstyrelsens agerande JK avs.
ägnadeuppgifter honom hade varitpolismannen; de lämnatssom om
varit imissaktning. hade heller intehonom för andras Detutsättaatt

förtalsbestämmelses mening försvarligt uttala sig detlagens sättatt
skulle polis-polisstyrelsen gjort. beslöt därförJK ersättaatt statensom

skadestånd.000 ideelltmed 20 kronormannen som

tillmätts proportioner i utredningarkollegan har sedan oanade senare---
då, och inte hellerrörande disponibilitet. bedömde inte samtaletJag nu, som

frånprivatsamtalsärskilt anmärkningsvärt, störandeettutan ensnarare som
anmärkningsvärt ochtroligen salongsberusad kollega. jag funnit samtaletHade

kontaktat chef. ingickintressant för skeendet, hade jag omedelbart Nunärmaste
återkommandemånga regelbundetuppgiften endast vid ensom en av

såledestvå inte migmorgonbön dygn efter händelsen. Samtalet bedömdes av
så handläggningen, ianmärkningsvärt, framställts i den vidareharutansom

frågan."blivit formellt hörd i Ivilken jag deltagit. Jag har ytt-ettens —
från vakthavande befäletrande till JO skrev polisstyrelsen uppgifterna detatt

frågorförmedladeinhämtats telefon via dennes chef, höll i luren ochper som
bekräftatsefter O-anmälan,och Upprättade anteckningar hade J avsenare,svar.

såväl befälet hade dessutom själv fram-befälet chefen. vakthavandeDetsom
framhöll vidarei massmedia samtalet. Polisstyrelsenoch berättatträtt attom

befäl samtalet till avdelnings-det ostridigt vakthavande rapporteratattvar
till mordutredningen.chefen och uppgiften sedan vidarebefordradesatt
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Polisfesten den 1 1986mars

Po1isfesten och polisstyrelsens utredning kring den behandlas nedan
under rubriken Uppslag berör polisen allmänhet.isom

Polismäns till Sydafrikaresor

Hösten 1987 förekom uppgifter i massmedia 10-15 polismänattom
från årenVD 1 under de hade besökt Sydafrika. Det skulle hasenaste
skett gruppvis, varvid kontakter med sydafrikansk polis del-samt
tagande i övning och utbildning skulle ha förekommit. De aktuella
polismannen skulle vidare ha försökt kollegor för till Syd-värva resor
afrika i syfte hjälpa den vita regimen".att

Samma dag uppgifter detta slag förekom i Riksradionssom av
Sven-Åkeekosändningar beslöt länspolismästaren låtaHjälmroth att

klagomålssektionStockholmspolisens granska uppgifterna. Gransk-
ningen visade sig inte helt lätt genomföra bl.a. det skäletatt attvara av

attjournalister ansågarbetat med materialet förhindradesigsom
vilka polismän sådet sig genomfördesnärmare Denrört attange om.

alla avdelningschefer inom Stockholmspolisen uppmanades under-att
söka fannsdet uppgifter polismän besökt Sydafrika. Deom om som
fackliga organisationerna ombads motsvarande undersökning.göra
Vidare gjordes efterforskningar hos InternationalIPA, Police Associa-
tion, privat internationell sammanslutning förär socialasom en
kontakter Förfrågningarmellan polismän. gjordes hos UD ochäven
svenska beskickningen i Pretoria, bl.a. bad hjälp med efter-man om

Ävenforskningar uppgifter i sydafrikansk den sydafrikanskaav press.
polisen kontaktades. Därifrån förnekades dock kategoriskt det skulleatt

någotha förekommit utbyte det slag hade beskrivits i svenskaav som
massmedier.

Arbetet ledde till årenpolismän besökt Sydafrika underatt sex som
1981 1987 identifierades. Om dessa framkom följande uppgifter.-

Polisman R han tillsammans med sin fru besökthadeattuppgav
Sydafrika tvåunder veckors tid 1985 kombinerad ochsemesteren
bröllopsresa". Vid tillfällen bodde de hos sydafrikanska poliser,ett par

fåttde kontakt med via påIPA. Merparten tiden bodde desom av
återkomstenhotell. Vid skrev polisman R brev till de poliserett en av

de hos och tackade för gästfriheten.övernattat Brevet publicerades i
IPA:s tidning. refereradesDet sedan i medier med spridning,större
bl.a. citerades:

Vi skall aldrig glömma underbara land, och vi hoppas kunna kommaert
tillbaka dag. Jag har ordnat sydafrikansk afton för poliserna ien en
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problemStockholm, och de helt tokiga den. Mitt äröver största attnuvar
Casspir här iförsöka den regeringen vi behöversvenskaövertyga att er

Sverige.

vid den sydafrikanska polisen.Casspir pansarbil användesär somen
Polisman artiklarna i den sydafrikanskaR attuppgav pressen var

mycket missvisande. privata brev hade misstolkats. Den syd-Hans
afrikanska afton han ordnat bestod i han bjudit anhöriga syd-att

anspeladeafrikansk Uttalandet Casspir skämt ochettmat. om var
diskussion han haft med den sydafrikanska polis brevetsvaren som

adressat. sig mycket olycklig hur brevetHan över utnytt-uppgav vara
avstånd från regimen; skäletjats i sydafrikansk propaganda. Han tog

släkting till hans frutill de valt till Sydafrikaatt att attresa var en
landet.arbetat där och berättat mycket om

följande. SvenskaPolisinspektören N HanBo var en avuppgav
världen kringKennelklubben licensierad hunddomare. Han hade rest

varit i Elisabethoch bedömt hundar. hade i denna egenskap PortHan
våren Sedermera rekommenderade Kennelkubbendag 1985.en

åta sig uppdrag i Sydafrika. hade däreftersvenska domare inte Bo Natt
sådanatackat nej till uppdrag.

dåpåPolisinspektören Leif medföljde den Bo bl.a. besökteM Nresa
några sin medSydafrika. Leif ville inte lämna upplysningarM resa,om

motiveringen det rörde sig privat angelägenhet.att om en

hade Afrika och bl.a. Syd-4. Polisman han besökt södraP attuppgav
afrika längre och hösten 1985.under en resa sommaren

från återgavsden tidningsartikel, där brevet polisman citerades,I R
polisman tidning idelar brev P till IPA:ssäntäven ett somav

Polishjärtan i Sverige förSydafrika. Artikeln hade rubriken: varma
frånSydafrika. citerades: Jag uppskattar verk-Ur brevet polisman P

ocksåligen min vistelse i Sydafrika, klimatet, människorna ochliksom
Sydafrikas framtid".de underbara flickorna. skall bedja förJag

polisen.Vid den aktuella tidpunkten han inte anställd inom Hanvar
återanställdesvarit i 1986.hade anställd 1982-84 och Hanmars

återanställningberättade inför sin för rekryteringspersonalen hanattom
besökt Sydafrika.

två tillfällen.besökt Sydafrika vidPolisman U han hadeattuppgav
gången halvår dåförsta 1981, han arbetadeDen under ettvar en

frångård. militärtjänst-Kontakten hade förmedlats kamratav en
göringen. innan han anställdes polis och han berättadeDetta var som

halvårvistelsen vid anställningstillfället. Under 1986 polis-ettom var
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fråntjänstledig då tvåU polisen. tillbringade månaderHan bl.a. iman
Sydafrika för besöka gamla och bekanta.vänneratt

Polisman C han under sin februarii 1987 hadeatt semesteruppgav
varit i Sydafrika. Han besökte svenska hade intedär. Hanvänner

någonarbetat eller deltagit i utbildning tillsammans med den lokala
polisen.

härzUtredningsgruppen såsammanfattade utredningsresultaten

Gruppen konstaterar efter den utredning gjorts ingenting fram-attsom
kommit styrker yrkesmässiga kontakter sydafrikanskmed polisattsom
skulle ha förekommit. farhågor, vilka motiveratDessa den särskilda utred-
ningen, förefaller därför i sin helhet avföras.kunna

Det konstaterades vidare de förekommit privata ochatt resor som var
dessa inte föranledde påkommentar de visade den riskänatt attannan

polismän liksom andra till Sydafrika löpte utnyttjas ireste attsom
propagandasyfte. föreslogs därförDet polisstyrelsen all-att genom

riktlinjer eller skulle förpolismän ledning hurmänna sättannat ge
förhållade borde sig vid kontakter privat med Sydafrika.naturav

Sammanfattande anmärkningar

Herrmiddagarna

GranskningskommissionensI arbete har del framkommit detutöveren
redovisas i Stockholms polisstyrelses de handlingarAvrapport.som

kommissionen hos Säkerhetspolisen framgick följande.bl.a.stött
I ärende benämnt SK 8-82 fanns märkt Projekt Adolf,pärmett en

till pådelen sikte de aktuella sammankomstema.största togsom
innehållPärmens sågutgjordes vad arbets-ut ettav som som

material, dit handlingar olika dignitet förts.hade Huvuddelen bestodav
vad kallades Personförteckning, ursprungligenupptagandeav som en

53 påförts,sedan hade ytterligare slutet med blyerts.motnamn, namn
dåListan kommissionen del den 63 punkter. Allaupptog tog av

inte poliser, fanns domare, journalist ocht.ex.personer var en en en
"påföringen"advokat med. Den verkade gjord isenaste vara mars

1996.
fannsI inledningsvis antal promemorior med allmännapärmen ett

beskrivningar frånverksamheten, bl.a. promemoria 1983av en mars
med titeln Ang högerextrernistisk sammanslutning med anknytning till

17Rapporten 40.s.
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polismanuppgifter B.poliskåren Stockholm. innehölli Den om
motståndare till detuttaladnazist och klartDenne uppgavs vara

inflytande inområdande sades hademokratiska statsskicket. Han stort
Deltagarnapolisen. Sammankomstema beskrevs. uppgavs vara

framgickdeltagare. Dethandplockade. 16 attnamngavs sompersoner
inledas eller hade inletts.viss spaning skullemötenamot

flerpromemorior anteckningar beskrevsföljande ochI samman-
avhandlats Detdeltagit, vilkavilkakomster, ämnen som osv.som

frånalla kom VDdeltagande polismannen iframgick de stort settatt
från följande lydelse person-promemoria februaril984 hadeEn

ställe ibenämningNN eller denmed annatersatta somnamn
betänkandet används.

kan betecknasstockholmspolisenUppgifter sammanslutning vid som evom
högerextremistisksom

säkerhetsavdelningen herrklubbkänt vid1983 blev detI att enmars
dragning höger-det inom denna fannsfanns vid vd ochl att en

åtminstone sedanuppgifter klubben funnitsextremism. Enligt hade
början 1982.av

polismansammankomster B,ledare och organisatör sägsDess är somav
motståndare rådande demokratiska statsskicket.till detnazist och starkvara

åtminstonedato haft 11början 1982 och till dagsKlubben har sedan av
Lindeska Valvenregelmässigt i Van dersammankomster. Dessa äger rum

ovannämnde polis-Västerlånggatan Stockholm. sammankallandevid i är
före-Någon affischering sammankomsternakallelse ellerB. omman

tillframföres muntligtbudskap sammankomstkommer icke, utan varom
och polisman B.en av

Polismanalltid desamma. BRutinerna vid sammankomsterna är tar emot
Nazisthälsningingångsdörren i hand.samtliga vid och hälsar att tagenom

långbordtill middag vidförekommer. Efter drink i samlasbaren etten man
polisman presiderar.där alltid B

föredragshållare, varefterinbjudenEfter middagen kommer föredragett av
frågor.åhörarnatillfälle gives för ställaatt

föredragshållaren och i samband meddärefter tackaPolisman B brukar
be-håller sin detdetta han alltid anförande ämneett somom egen syn

låter inställning komma framdärvid sin politiskahandlats. Han sättett
missförstås åhörarna.inte kan avsom

Ämnen regel valda i anda speglarför föreläsningarna är en somsom
har förekommit:inställning. Följande kändapolisman Bzs politiska ämnen

Överlevnad med högerextremakänd för kontakterföreläsare NN, FOA,
organisationer
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Kapprustning i kontra föreläsare två gångerNN, har förekommitöst väst
Vänstervridningen i föreläsare NN, Idrottsbladetpressen
Terrorism föreläsare NN, FOA

Andra föredrag har skolfrågor.bl.a. och Föredragshållarerört rätts- utöver
nämnda har kammaråklagarevarit advokat NN, NN,ovan samt en

tingsrättsdomare m.fl.---
Vid säkerhetsavdelningen finns namnuppgifter 40 polismän vidsom
något tillfälle besökt tillställningama. Normalt brukar 25-talet besökare
finnas vid sammankomsterna.

Vid de flesta avhållits ihar högerextremistiskamöten sammanhangsom en
mycket känd nämligen DåNN, deltagit. han varit närvarande harperson,

också ståtthan ingångsdörrenvid och hälsat deltagarna välkomna till-
med polisman ocksåB. Han har presiderat vid bordets kortändasammans

tillsammans med denne.

Mötena brukar avslutas omkring klockan framhållas24.00. börDet att
spritförtäringen vid tillställningama måttlig.mycketär

I promemorior sades sammankomsterna Troligen upphört.attsenare
fanns ingenDet dokumentation sammankomster skulle haöver ägtatt
efter 1984.rum

I följde därefter registeruppgifterpärmen och foton de
registrerade någoti fall förekom tidningsklipp, här och därpersonerna,
fanns lösa blyertsanteckningar hos de aktuella före-om personerna
kommande karaktärsdrag.

såvälAv beteckning innehålldet sades i desspärmens som som
framgick Säkerhetspolisen gjort bedömningen sammankomsternaatt att

betrakta nazistiska eller i fall de arrangeradesatt vart attvar som av
rätteligen kunde påbetecknas det sades inteDetsättet.personer som

i polisstyrelsens nazisthälsning förekommit något"vidrapport attsom
tillfälle det "förekommer. Uppgiften flera deltagarnautan att att av
bara någotvid tillfälle dåoch kanskenärvarat i förväg ha haftutan att
sammanhanget alldeles klart för sig dock visst stöd i säker-vann
hetspolisens material. Av det framkom ocksåemellertid attsenare

utvaldes och inbjöds särskiltgästerna polisman B, hasyntesav som
åtnjutit respekt hos i fall del sina alltsåkollegor. Det ingavart en av var
öppna möten.

Kommissionen, utgår från polisstyrelsen via säkerhets-attsom
polisens föredragning tillgångfick till de uppgifter om samman-
komsterna finns hos Säkerhetspolisen, har denna bakgrund in-motsom
trycket polisstyrelsens kommentar till företeelsen någotatt är över-
slätande. Visserligen det riktigt företeelsen inte kan draär att man av
några slutsatser förekomsten utbredd eller organiseradom av en mer
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inom polisdistriktet.uppfattningarhögerextremistiskaförekomst av
på allvar,tagit sakenSäkerhetspolisensamtidigt tydligtDet är stortatt

finns därförinformerades.så statsministern direkt Detallvarstort att
vadvarit oroadförmoda polisstyrelsenanledning änatt att sommer

två särskilt borde varitframgår sakerkommentar. Deti dess är som
ellertycks ha funnits kärnaägnade Dels detattatt av merenoroa.

manifesterade sin intresse-mindre nazistiska polisman,öppet som
låt kanske inte bestodpå denna kärnagemenskap detta sätt, att avvara

sådaninom distriktet varitmånga individer. Dels kulturensärskilt att
ocksåtolererades,slag inte barasammankomster detta utanatt av

åtskilliga kultur tycksenskilda polismän. Dennabevistades ävenav
håll.andraframträda

betrafiande polismanbedömning BPolisstyrelsens

få försatt i disponi-polisman Bpolisstyrelses begäranStockholms att
framgått hårt efterföljandekritiserad vid denbilitet blev som

framgår polisstyrel-och granskningargranskningen. JO:s JK:sAv att
måste förkrävas denden formella stadgautredning inte hade somsens

beträffandeiåtgärder, utredningen kom att utmynnatyp somav
också grund försaknades juridiskklart detpolisman DetB. attattsynes

ansåg inte gickdisponibilitet. detpolisman i JKförsätta B attatt
motiveratsfrån framställningen främst harfrigöra sig intrycket att av

få massmedia uppmärksamhetönskemål slutettattett enom
ocksåbesvärande". JKupplevdes Men,rörande polisen som somsom

saken ellerönskemål till botten medkommauttalade, attattsom
givetvis inteobefogade kanskydda polisen i rätt-stort mot angrepp

uppnås enskildsådana skulle bekostnadsyftenfärdigas av enom
granskningende delarberättigade rättssäkerhetskrav. Ipolismans ut-

polisman isöka försätta Bi kritik beslutetavseende attmynnat
således varit bättreinstämma. Det hadedisponibilitet det lättär att om

angåendeutgångspunkt överväganden behovetförfallet tagits avsom
intesig medför polisenlagliga möjligheter göraatt somav personer

måstepolismanhar de egenskaper äga.en
herrmiddagamaSäkerhetspolisen avseendeOm uppgifterna hos är

såväl Rikspolisstyrelsen JOriktiga tycks det dock somomsom
Rikspolisstyrelsenbedömning dessas karaktär.hamnade i sinsnett av

långt i vadgår innehållet material döma försäkerhetspolisensi attav
tycks hän-bagatellisera JOiversig mötena.närmast attter som ensom

bedöm-från polisstyrelsensinformation Säkerhetspolisenföra den som
tvivelaktigandra upplysningartill kategorinningar grundades av

kvalitet.
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förhållerDet sig liknande med telefonsamtalet. det för-sätt Av
hållandet, entydig bevisning vad vid detta inte finns,att sagtsom som
följer bör försiktig med åtgärderlägga det till förgrundatt attman vara

polismannen, inte måstesamtalet ha varit oskyldigt. Detmot ärattmen
så åtskilligt tyder det varit påomdömeslöst just detatt attsnarare

polisstyrelsen beskrev. Rikspolisstyrelsenssätt konstaterande någotatt
värdeomdöme Olof Palme förekommit och detta inte varitattom

framstårpositivt opåkallat eufemistiskt; samtalet och dess inne-som
håll har allt anmälts till befäl, liksom till mordutredningen. JO:strots
uttalande polisstyrelsens slutsats samtalet dvs. detatt attom om -

vidare eftersom sådetta anmärkningsvärt närmastrapporterats var -
Ävenförefaller ha grundats hörsägen, missvisande.att synes om

orden i här kanske kunde ha valts med detstörrerapporten teromsorg,
sig truism,närmast den fört uppgifter samtalatt ettsom en som om av
detta slag vidare, funnit detsamma anmärkningsvärt, det därförär
han funnit det anmärka.värt att

förhållerFramför allt så,det sig samlad bedömning polis-att en av
B:s diskrimineringen kvinnliga poliser vid VD denman person av-

drivande rollen i de uppenbart tvivelaktiga herrmiddagarna och det
omdömeslösa samtalet under påkallademordnatten någon form av-
handling från polisstyrelsens sida. Det tydligt polisstyrelsenär att
därvid valde fel Men de i efterhand granskandeväg. fram-organen
ställer situationden polisstyrelsen ställdes inför enklare denänsom

herrmiddagama och telefonsamtaletnär beskrivs harmlösa.var, som

Polismäns till Sydafrikaresor

Polisintendenten Thord Pettersson, ansvarig för den intern-som var
utredning bedrevs i anledning uppgifterna polismänssom av om resor
till Sydafrika, har för kommissionen uppgivit hans avdelning hadeatt

Sven-Åkesvårigheter utföra det uppdrag hans enhet erhöllatt av
Hjälrnroth. förelågDet inga brottsrnisstankar. polismännenDet
eventuellt företagit sig hade påde gjort sin fritid. Utredama Thord
Pettersons avdelning vägrade därför arbeta med saken. löstesDet hela
så Thord Petterson själv sig ärendet. Han började medatt tog attan
kontakta de poliser hade vaskats fram det sättsom som ovan
beskrivits. erbjödHan dem berätta sina besök i Sydafrika.att om
Berättelsema dokumenterades, måni den de berörda poliserna medgav

Någradetta. förhör inte frågadet Vissa tillfrågadedevar om. av var
tveksamma till delta; framgåttdet har vägradeatt attovan en person
redogöra för sin vistelse. En polisman C ovillig attannan var
medverka och ville inte hans redogörelse skulle dokumenteras.att
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svårt genomföra,ansåg hade varituppdragetThord Petterson attatt
utredningen. Därvidformell grund föreftersom det hade saknats en

utföraförståelse inte velatför de utredningsmänuttryckte han som
företar sig skall skepoliser vid detuppdraget, eftersom är attvana man

enligt Thord Pettersonmed lagstöd. Detta gälleri formell ordning och
åtgärderföremål förintemutredningar, där deinte minst ärär nogasom

åtgärderSammanfattningsvis dekorrekt behandlade.med bliatt var-
mening,utredning ividtogs inte betrakta gängse utanatt mersomsom

därtill, förklara sig.låta bereddade polismän,sättett att som varsom
slagningarNågra kontrollåtgärder uppföljande förhör,i form etc.av

förekom inte.
någraupplysningarmaterial fanns ytterligaresäkerhetspolisensI om

sydafrikakontakter.poliserna och derasde inblandadeav
uppgifter antecknade i den aktfanns delOm polisman R omen

ansågs befogat1984 detSäkerhetspolisen.honom fanns hos attsom
uppgift bedriver.enligtform verksamhet hanregistrera den av

Polismanansågs anknytning till högerextrernism.ha klarVerksamheten
nazist och visat detta tämligen Detbetraktatsha öppet.R synes som

sympatier med80-talet uppvisade klarahan i mittenatt avuppgavs
Sydafrika gick viahade kontakter medapartheid-politiken, hanatt som

dentill Sydafrika medföljtunder sinTyskland och hanatt resa
kåkstäder.i Om polisman Rpolisen uppdragsydafrikanska var-
vållande kroppsskada i tjänstendömd för tillantecknat hanvidare äratt

anti-terroriststyrkatill polisens speciella1991och han antogsatt
nationella insatsstyrkan.

avsnitti Palmeutredningens, PU:s,förekommerPolisman R även
tips tillSydafrikaspz°1ret. hösten 1996 inkom PUUnder ett om enom

frånpåstods komvarit i Sydafrika. Tipsetpolisman ha annanensom
gått polishögskolan och därvidpolis assistentkursen samman-som

insatsstyrkan ivid nationellaplaceradträffat med polisman R, som var
från och visatsig övriga deltagarePolisman hade skiltStockholm. R

mordethade bl.a. kommenteratklan högerextrema tendenser. Han
bra. hade brukatganska HanOlof Palme med han tyckte detatt var

sånger på Polisman hade dessutomnazistiska krogen. Rsjunga
gjort studie-på i Sydafrika, där hanhan varit bröllopsresaberättat att

polischefen ihosha bott hemmabesök vid polisen. Han sade sig
från träningsläger. PolismanpolisensPretoria och hade uppvisat foton

dentill deockså skulle hörahade gummikulaR vapen somsomen
förfogadesydafrikanska polisen över.

telefonsamtal med polisman R.Tipset till PU följdes ettupp genom
hålla kompletterande förhörvilleunderrättades PUDenne att ettom

besökt respektiveangående och hanvilka platsermed honom personer
vårenSydafrika ochsin bröllopsresa iträffat i samband med sommaren
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1985. Polisman R, tyckte det hela olustigt och hadesom var som en
känsla förföljd, svarade han redan lämnat fullständigatt attav vara en
redogörelse för till Thord Pettersson och inget negativt därvidattresan
framkommit. Om PU önskade höra honom ville han ha skriftligen
kallelse till förhör. låtitPU ha sig någranöja med detta; ytter-synes

åtgärderligare avseende polisman finns inte iR materialet.
Polisman förekom,U liksom polisman i säkerhetspolisens

ovannämnda ärende SK 8-82. Han bekant med polismanuppgavs vara
R och polisman tvådvs. de andra sydafrikaresenärema. I detav
sammanhanget nämndes polisman G. Det polismanäven Uattuppgavs
sannolikt varit den ordnat kontakterna i Sydafrika. Polisman ochUsom
polisman hadeR uppmärksammats för dåincident 1991, de hadeen

sig Säkerhetspolisennärmat kunde tolkas för-desättett attsom som
sökte skaffa sig information vilka aktiviteter bedrevs iom som
förhållande till nazistiska rörelser. framkomDet i handlingarna att
polisman fåU hade ansökt komma till anti-terroriststyrkan,attom men
inte blivit antagen.

Det kan konstateras den uppfattning Thord sålundaPetterssonatt
redovisat intemutredningens insatser i sammanhanget inte riktigtom

med beskrivningen i polisstyrelsensstämmer material, där det sägs att
det uppdragits Stockholmspolisens klagomålssektion utredaatt om

korrektade framkomna uppgifterna Polisstyrelsens arbetsgruppvar
i och för sig ha företagit utredningsåtgärderäven isynes egna samman-

hanget. Dess slutsats det inte framkom något styrkteatt attsom
"yrkesmässiga kontakter med sydafrikansk polis skulle ha förekommit
kan riktig. Frågan emellertid vad läggs i begreppet yrkes-ärvara som
mässig. Det tycks ha förekommit kontakter kollegor emellan och av
säkerhetspolisens uppgifter döma det sydafrikanskaatt var engage-

från vissa polismannen framstårstarkare vad det imanget änav som
Även i framstårdenna del polisstyrelsens bedömningar, irapporten. -

jämförelse framgårmed vad i säkerhetspolisens material,som som
något överslätande. Det borde kanske ha redovisats någonäven att
egentlig utredning klagomålssektionen få stånd.inte gick tillattgenom

Polisstyrelsens material och säkerhetspolisens information i allager
händelser skilda perspektiv de förekommande ochpersonerna
den företeelse saken gäller. Kommissionen saknar underlag bedömaatt

sanningen ligger mellan dessa skilda perspektiv, konstaterar attvar men
saken borde ha gjorts föremåltill för grundligare utredning och atten
det alls inte kan uteslutas de korrekta uppgifter före-att mest som
kommit i återgavssammanhanget de i massmedia,är dvs. före-attsom

18Rapporten 33.s.
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vadallvarligare karaktärfler poliser hadeteelsen gällde och än somen
polisstyrelsen.redovisadesblev känt för eller av

Övriga granskningdelar polisstyrelsensav

polisstyrelsen ochutreddesdel detkan konstaterasDet att aven av som
substans. delvisade sig sakna Enöversiktligtredovisats ovansom

på.några växlardraenskildheter inte mycketutgör attannat som
också måste sjuttio-Frågan läggainteemellertidär sammanom man

nazistisklyssnandetför sig privataföreteelser det i ochtalets -
klisterbildema EAP ochm.fl. medmarschmusik och tal Hitlerav -

flaggorsvenskapå iakttagelseOlof Palme, Lars Wernersnidbildema av
SS-hjälmenfyndetpå demonstrationsbevakning,polisunifonner vid av

kunna uteslutaförhållandet polisstyrelsen intedet attsyntesattsamt
Någotfortfarande förekom.enskilda överdrifternazisthälsningar

flera företeelserinte,högerextremism dettabelägg förklart menger
på,så kanmycketför sig inte är sammantagnaattvarsom

bild.naturligtvis tydligarege en

Sammanfattning

informationför mordetvid tidpunktenSäkerhetspolisen hade som
opinionsbildning ihögerextremistisktillpekade mot ansatser

harutgår från Säkerhetspolisen hade ochVipoliskretsar.Stockholms att
slaginformation dettainnanrelativt hög tröskel att avpasseraen

vederhäftigt intryck,informationen i sigdokumenteras; ävenett omger
belagd. Denaturligtvis inte kan betraktasenskildheterden i alla som

bagatellartade; det haravfärdasuppgifter fanns kan knappast somsom
gjort, med tankeSäkerhetspolisenuppenbarligen inte heller

tvåochtill statsministernåtgärder, avrapporteringenvidtagna inklusive
justitieministrar.

fallet Machnowfrån åttiotalet Norrmalmsutredningen,I ärendena -
tendenserSkeppsholmen-målet Rötägg,framväxteoch mönster.ett-

Stockholms-inomövervåld människosyn förekomoch tvivelaktigtill
med företeel-förmådde tillrättainte kommapolisen, ledningenmen

också högerextremismutredningentydligt iDetta mönster är omserna.
rättsliga instanserSvårighetema granskning ochmed hjälpatt avm m.

rättsligatydligt.samtidigt Detåstadkomma förändring illustrerasen
polisman torde hasig med Bförsökslutet polisstyrelsens göraatt av

riktning.på i liknandeandra initiativavkylande verkanhaft kraftigten
ohållbar. frågar slutsatserVisamtidigtSituationen rättoss omsynes

Vårgranskningsåtgärder företagits.och dedragits det ärendet somav
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genomgångslutsats den vi gjort det krävs förändringar vadär attav
gäller de rättsliga möjligheterna granska polismäns vandel ochatt att

sig med dem visat siggöra uppenbart olämpliga.av som

Polisspårets4.2 hantering inom PU

Översikt4.2.1

Redan de första dagarna efter mordet inflöt tips och aktualiserades
angåendeuppslag inom polisen eventuellt kunde ha medpersoner som

brottet Hans Holmér beslöt i tidigt skedegöra. den 6att ett mars—
1986, enligt vad Juristkommissionen fann dessa polis-utrett att-
ärenden skulle hanteras i särskild ordning, härom strax.mer

Vid sidan polisärendena angåendeutreddes tips polisbilarav som
områdetsig i kringrört mordplatsen och iakttagelser walkie-talkies.av

Dessa uppslag våldsrotelnutreddes vid Stockholmspolisen seav
Parlamentariska kommissionens skrivelse till regeringen den 21
december 1987, fogad bilaga till dess betänkande, SOU 1988:18.som

Någon särskild förundersökningsledning förekom inte för
polisärendenas del, de hörde i det hänseendet med denutan samman
övriga utredningen och förundersökningsledare därmed Hansvar
Holmér. K.G. Svensson tvångsmedelbeslutade i polisärendeettom
polisman L i När Claes Zeime förundersökningsled-övertogmars.
ningen vidtogs åtgärderinga särskilda i denna del utredningen. Iav
september 1986 fick han föredragning rörande samtliga polis-en
ärenden. Per-Göran Näss har uppgivit han uppfattade sådetatt att
Claes Zeime ledningen förundersökningenöver successivt ochtog av

1986.19för polisärendena övergick till denne i augustiatt ansvaret
Själva ärendena ha legat kvar hos säkerhetspolisen fram tillsynes

april då1988, kriminalinspektören Jan S överlämnade dem till PU. Det
dårörde sig enligt Jan S uppskattningsvis 40-60 ärenden. Enligtom

ÖlvebroHans frågadet 48 ärenden. De handlades fortsätt-var om
ningsvis på enheten för inre spaning. Den 1 juli 1990 bildades en
specialenhet. Där handlades polisärendena fem år.under Efter den 1
juli 1995 har de hanterats på övriga uppslag.sättsamma som

Sammanfattningsvis utreddes alltsåpolisärendena i särskild ordning
med biträde Säkerhetspolisen fram till efter det Hansstrax attav
Ölvebro tillträdde spaningsledare. Därefter har de hanterats i självasom

19 Samma uppgift lämnad Hans Holmér enligt PK-rninnesanteckningarav nr
41.
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någon mån hante-överväganden iutredningen, varvid särskilda styrt
ringen.

första tidenhanteringen under denNärmare om

brottsutredningen fram tillavrapporteringJuristkommissionensVid av
polisärenden i vilka denfanns trettiotalfebruari 1987den 4 ett

Samtliga dessa uppslagidentifieras.polismannen hade kunnatutpekade
då utredda.ha bedömts varasynes

enligtordning innebarutreddes i särskildpolisärendenaAtt
dekommissionenParlamentariskaJuristkomrnissionen och att

byråchefen Per-Göran Näss,Säkerhetspolisen, därhandlades vid som
utredningen.ansvarade för Dettaockså spaningsledningen,ingick i

så och bedömdesärendena utreddesha uppfattastorde allmänt att
Såfrån utredningen i övrigt.avskildinstanssjälvständigt en som varav

för-låg ledningsgrupps- ochunderinte. ärendendet Dessa sammavar
utredningsuppslag. An-alla andraundersökningsledningsansvar som

låg hos Hanspolisärendena skulle hanterasför hur ytterstsvaret
beslutade uppslagHolmér; det denne när ettytterstt.ex. varsomvar

färdigutrett.
låterinte sigframgår hanteringen polisärendendet sagdaAv att av

säkerhetspolisen. Detså den sköttesbeskrivas fullt enkelt attsom av
Förunder-i stället följande.årets utredningsorganisation innebarförsta

byråchefen vidpolisärendena tillöverlämnadesökningsledaren
påpekas SäkerhetspolisenbörPer-Göran Näss. Detsäkerhetspolisen att

så måttobiståålagts och ispaningsledningenvid denna tid att var
behovetställning tillPer-Göran Nässunderställd denna. tog av

kriminal-utredningsåtgärder. ombesörjdesutredningEventuell av en
ändamålet.avdelats förhadevid Säkerhetspolisen,inspektör Jan som

från Säkerhetspolisen.personalanlitade i sin vid behovHan tur annan
Per-Göranutredningsåtgärderna ärendetutförda bedömdesNär avvar

räkning. Däreftersäkerhetspolisensslutbedömde fördetNäss, som
det för Holmer.föredrog han Hans

förgången så, hadehanPer-Göran uppfattadeNäss attatt
ochförekommande polisärendenspaningsledningens räkning utreda

dit. där denspaningsledningen,återrapportera sedandem Det var
bedömafanns, hadebilden utredningslägetövergripande attsomav

2° åter-skrivelse 87-12-21,Parlamentariska kommissionensou 1987:72 73-,s.
216 ff.given i SOU 1988:18 s.

21 utfrågning och SPer-Göran Näss JanPalmekommissionensDen tidigare av
26 1996.den mars
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måste gåärendet. Att det till det självklarhet,sättet närmastvar en
eftersom det inte kunde tal bedriva utredning vissaattvara om en av
brottsmisstankar frånskild den kunskap i övrigt insamladessom om
brottet. Av det skälet det enligt Per-Göran såNäss viktigt, fortattvar

återföradet sig lät, de utredda polisärendenagöra till spaningsled-
ningen. Per-Göran Näss själv från åtskilligavskuren kunskapvar om
utredningsläget och det gällde i högre grad Jan förän som
kommissionen beskrivit den kunskap han hade utredningen, fickatt om
han via massmedia. Det betyder Per-Göran ochNäss Jan S utreddeatt
de uppslag de tilldelades utifrån den information ingångstipsensom
innehöll.

Per-Göran har vidareNäss uppgivit de uppdrag han fick gälldeatt
enskilda polismän misstänkta gärningsmän. Det med ettsom var,
undantag, i princip frågaaldrig utreda de utpekades eventuellaattom
delaktighet i sammansvärjning påeller de kunde hasättannaten om
någon koppling till brottet. Om fåtthan skulle ha uppdrag det slagetav
hade han hanterat dem helt alltsåMen det fick han intesätt.annat
och det inte hans uppgift initiativ i den riktningen. Attatt tavar egna
utredningen utfördes säkerhetspolisens personal innebar enligt vadav
Per-Göran Näss och SJan uppgivit för den tidigare Palmekomrnis-
sionen inte heller säkerhetspolisens kunskap beträffande politiskaatt
extremgrupperingar, bedömts säkerhetsriskutgöra etc.personer som

anspråk.i Poängen med anlita lågsäkerhetspolisen i principtogs att
enbart i fråndet polisen i övrigt organisatoriskt skildatt var en av-
delning. Hans Holmér har för Juristkommissionen utred-uppgett att
ningen inte kunde klagomålssektionen,ligga normalt utredersom
brottsmisstankar poliser, eftersom denna inte representerad imot var
ledningsgruppen, säkerhetspolisen, representerad,attmen som var var

Stockholmspolisenlämplig just friståendeför den frånatt var
Enligt Per-Göran fanns frånNäss det utredningssynpunkt direkten

nackdel med polisärendena hanterades detta De utreddesätt.att som
dem hade, framgått, inte full kunskap utredningen, vilketsom nyss om
innebar risk för de någonmissade aspekt i undersökningen. Deatten

i spaningsledningen fick någoni sin inte helhetsbildsatt tursom av

22 Viss kontroll säkerhetsavdelningens personregister regelmässigtmot synes
förekommitha i framgårpolisärendena. Det flera såuppslag skett. Vadattav

Per-Göran åsyftadeNäss och utfrågningenJan S vid torde ha varit inteatt man
använde just kunskapen extrernistgrupper finns inom Säkerhetspolisen;om som
kontrollen inskränkte sig till registerslagning. vårDetta bekräftas av genom-
gång polisärendena.av
23Juristkommissionens utfrågning med Hans Holmér den 8 december 1987.
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Från effektivitets-bit bort.polisärendena, eftersom de utreddes en
alltså optimal.intesynpunkt den valda modellenvar

framgårsåg på uppgiften följandeHur Per-Göran Näss passus urav
utfrågningem"

arbetadelilla inom SäpoFråga: denKan säga att som engruppenman
mordutredningparallell

därifrån. tips vi fick in,långt sysslade med handlägga domNej, ViSvar: att
nödvändiga förutredningsåtgärder möjliga ochvi bedömdedomgöra vara

någon vidare med tipset ellerfanns möjlighet kommadet attatt se om
sånivån, då måste till huvudpottendet tillbakskom fram till denNär att

fåttvi kon-inte längre. Om hadeför för vi komsäga, syresättas, ettatt att -
möjlig-Säkerhetsavdelning utredaexempelvis ska nikret uppdrag, nu som

polis finns organisation ellerdet inom svenskheten att en samman-enav
landetsför exempelvis rikta sigkonspireratslutning kan ha motattsom

Dådå vi bedrivit parallelldet varit uppdrag. hadestatsminister, hade ett en
såutredning, säga.att

Palmekommissionenstidigarei kontakter med denHolmér harHans
uppgift detbekräftat Per-Göran Nässordförande och sekretariat att var

polisärendena. Per-Göranbeslut i Nässsjälv fattadehan ävensom
med hjälp sinareguljära utredde demfick ärendena den vägen, av

dem sedan för HansSäkerhetspolisen och föredrogtjänstemän vid
till fortsatta handläggningen. Föredrag-ställning denHolmér, togsom

gångungefär i veckan. Hans Holmérningama ägde uppgavenrum
ingångs-polisärendena alltid ochvidare utredningen oavsettatt av

innehåll alibikontroll. diskuteradeLedningsgruppentipsets siktetog
konspiration inominte möjlighetenHolmérs tidunder Hans av en

polisen.
för polisärendenasmaterial finns redogörelsesäkerhetspolisensI en

bekräftar i huvudsak detS.hantering. Den har Jan Denupprättats av
säkerhets-framkommit enligt dock med den attnyansen,som ovan,

framstår självständig,polisens roll enligt denna redogörelse änsom mer
utfrågning medPalmekommissionens Per-vad den gjort i den tidigare
i juni 1994 och harRedogörelsen dateradGöran och S.Näss Jan är

följande lydelse:

RPS/SÃK,SäkerhetsavdelningPromemoria avseende Rikspolisstyrelsens
omkringSpaningsuppslagnuvarande utredning inkomnadvs. Säpo, av

dåvarande statsministern Olof Palme.gällandepolismän i mordutredningen

24 26utfrågning denPalmekommissionens med Per-Göran NässtidigareDen
1996.mars

25PK-minnesanteckningar 41.nr



312 Polisspåret SOU 1999:88

Kort efter mordet statsminister Olof utsågsPalme den 28 februari 1986
dåvarandeundertecknad Säpos ledning till den ansvarige för utred-av

ningarna omkring spaningstips gällande polismän och detta med hjälp av
antal utredningsmän. Chef och ansvarig för utredningarna vidett ytterst

dåvarandeSäpos ledning, byråchefen P-G Näss, i sin fick ären-turvar som
den för utredningen fråndirekt, eller indirekt, chefen för mordutredningen,

Ävendvs. länspolismästaren Hans Holmér. förundersökningsledar-om
skapet växlade mellan olika dessa:personer, var

Länspolismästare HolmérHans
Chefsåklagare K-G Svensson
Överåklagare Claes Zeime eller
Riksåklagarens åklagaresärskilda i form Axel Morath och Jörgenav
Almblad

Under min utredningsverksamhet hade jag direktkontakt endast med
Zeime, Morath och Almblad i deras egenskap förundersökningsledare.av
All övrig kontakt med förundersökningsledare byråchefengick via P-G
Näss. I sammanhanget kan det dock fråndet tid tillnämnas, att annan var

svårt fåmycket konkret frågan faktiskt för-att ett svar vem som var
undersökningsledare och ansvarig för förundersökningen omkring mordet

taktI med undertecknad och medarbetarna utredde de inkomnaatt
dåspaningstipsen fram till punkt ärendet enligt byråchefenmin och P-Gen

Näss bedömning för ögonblicket färdigutrett, påtecknade Näss ettvar
sådant beslut varefter det enskilda ärendet via undertecknad vidaresändes
till Pa1megmppen Paul Johansson m.fl. för arkivering och eventuell
ytterligare registrering. innebar alltså lågDet i klartext jag påaldrigatt
färdigutredda Påärenden inom såSäpo. minskade kontinuerligt antaletsätt
ärenden skulle utredas, givetvis ärenden hela tidenävensom om nya
tillkom i form Spaningsuppslag.av

På grund det tämligen framstod uppenbart, antaletatt snart attav som
Spaningsuppslag för utredning skulle bli och inte till antaleträtt stort ens
kunde ifrågasatteöverblickas för framtiden, undertecknad byråchefvisavi
P-G Näss det inte någonlämpligt med form diarieföring vidom var av
Säpo de ärenden utreddes vid avdelningen Påomkring mordet.av som
grund ärendena redan diarieförts spaningstips i förundersök-attav som
ningen och endast överlämnats till för utredningsåtgärderSäpo vissa utan
arkivering, ansågs någon ytterligare diarieföring inte nödvändig. Av rent
praktiska skäl, dvs. med tanke omständigheten undertecknadatt

frånpersonligen förfrågningartill och fick omkring de enskilda ärendena,
lät jag slags kombinerat diarium och minnesanteckningarupprätta ett

anteckningar registerkort varje inkommande/utgående ärende.genom av
På så kunde de uppgifter lämnas omkring blandsätt ärendetsannat
ankomstdag, diarienummer, avsåganmälare, det och vad det gällde,vem
tillika med givetvis ärendet redovisades, Inalles kom inte mindrenär etc.
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vilkaomkring ärendena ochnittiofyra 94 registerkortän upprättasatt
fortfarande finnes i förvar.

från aprilfinns kopia reversal 1988,Förutom registerkorten ett somen av
fanns kvar vid Säpo ochutvisar vilka ärenden vid tidpunkten somsom

Ståhl,Roland föröverlämnades till Rikskriminalen via polisintendent
omkringfortsatt utredning i enlighet de direktiv givitsmed nya som

utredning omkring polismän. Tillhuvudmannaskap för bedrivandet av
förvaras undertecknaddetta kommer diverse andra handlingar, avsom

år gått, omkringönskas tillförda Säpos arkivunder dom som men som nu
Palme-mordet.

Något tidningsurklipp omkringkommer undertecknads samlingsenare av
påstådda 1986polisinblandning, för tidenPalme-mordet och dess mars -

tillföras Säpo-arkivet.april 1988, sammanställas ochatt

jämte tidningsurklipp finnsnämnda registerkorten antalDe ett stort
innehållerhos säkerhetspolisen. hand-mycket riktigt arkiverade De

innehållskrivna, anteckningar med i princip detkortfattade som
framgår förvad saken gällt dock inte alltidbeskrivs i promemorian; en

så-utomstående. på sigkan förekomma flera kort, detEn rörperson
polismän del kanledes inte 94 Alla kort inte och enom personer. avser

någon identifierad registerkorten ingeninte knytas till I sakperson. ger
utomstående substantiell information, vilket inte heller haför den synes

upprätthållaalltså vissvarit meningen, eftersom syftet endast att envar
frånvaroordning materialet, i diarieföring.i gängseav

Förundersökningsledningens roll

övergåttförundersökningsledningen i denna del tillSedan även
förhållitåklagare förundersökningsledningen ha sig tämligensynes

såväl polisspåret naturligt,passiv till polisärendena. delvisDet ärsom
på förundersökningsledningen varit upplagt.med tanke hur arbetet med

nått någon misstanke i mordutredningenInget polisärende har grad av
föremålde varit föroch de har därför inom polisen, ävenstannat om

något åklagare.granskningslags av
RiksåklagarennågraKommissionen vid tillfällen upplystshar att

låtit gå promemoriorigenom polisärendena och upprättats överatt
också fåttgenomgångar. deldessa Kommissionen har sedermera av

innehållerkortfattade ochdessa promemorior. emellertidDe är extremt
upplysningen uppföljning tipsingen information, än att en avannan

materialet givit anledning tillpolismän skett och ingenting imot att
någon polisman eller polismän.skälig misstanke enskildmot grupp av
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Den promemorian daterad 1995-10-25 har i sin helhet föl-ärsenaste
jande lydelse:

angåendeTips polismän

ifrågavarandeDenna dag har uppföljning skett tips. Tidigareav
genomgångar har gjorts dels under tiden april-maj 1993 dels ock under
september-oktober 1994.

Ingenting i det tillkommande materialet anledning till skälig misstankeger
någon enskild polisman eller polismän.mot grupp av

Anders Helin

ocksåDen andra promemorian, den undertecknad Anders Helin, ärav
daterad 1994-11-23 och har snarlik lydelse.en

Förundersökningsledningens alltsåarbete med polisärendena synes
bestått genomgångha i efterhand utredningsåtgärderi företagnaen av

bedömning varitdessa tillfyllest, vilket de bedömtssamt av om vara.

Sammanfattande anmärkningar

När skall granska hur polisärendena hanterats viktigtdetär attman
minnet.hålla den distinktion Juristkommissionen pekade i harDet

frågainte varit utreda brottsmisstankar i juridisk meningatt utanom
följa och kontrollera spaningstips. De regler finnsattom upp som om

utredning brottsmisstankar alltsåpoliser inte direktärmotav
tillämpliga.

Den egentliga brottsutredningen statsministermordetavseende kan
inte såheller vidare delas olika enheter självständigtutan att ut-upp,
reder olika uppslag. Arbetsuppgifterna kan delas, själva utred-men
ningen odelbar.är

Det problem utredningen inför angåendeställdes uppslag polisernär
alltsåaktualiserades inte alldeles lätt ställning till. realitetenIatt tavar

26 "De tips kommer in vid spaningsmord har delvis karaktärettsom en annan
anmälan brott. sigän Det regel uppgifter iakttagelserrören om som om om

vilkas samband med brottet kan Sådanaganska oklara. tips regelvara ger som
någoninte grund för egentlig misstanke. för förundersökningenInom ramen

bearbetas så småningomde olika tipsen. läggsDe till handlingarna utred-när
Ävenningen i den delen inte kan föras längre. tips färdig-ettom anses som

bearbetat vid viss såtidpunkt kan det det finns anled-tas nytt snarten upp
ning till det, därför det har kommit fram uppgifter. tipsAttt.ex. att ettnya
läggs sidan kan inte jämföras med förundersökning baserart.ex. att en som

påsig brottsanmälan läggs ned." 160SOU 1987:72en s.
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Säkerhetspolisen under Per-Göran ha kommit fungeraNäss attsynes
förhörsgrupp, med uppgift kontrollera utpekadeattsom en personer

och de uppgifter fanns i respektive innebar inteuppslag. Detsom -
sådet allmänt uppfattades skildesärenden och be-trots att att ut-

dömdes självständigt säkerhetspolisen. säkerhetspolisens själv-Attav
ständiga för dessa utredningsuppgifter inte gick längre vadänansvar

gjorde någondet kan emellertid knappast föranleda kritik, eftersom det
från effektivitetssynpunkt någothade varit fel förfara sättatt annat

gjorde. någotI detta fall har det inte funnits realiserbartän man nu
alternativ till fick ocksåpolisen utreda eventuella misstankaratt mot

fråntogspoliser, eftersom det alternativet skulle ha inneburit polisenatt
hela mordutredningen.

dåSamtidigt har i falldet detta ärende, precis i andrasom
misstankar kan riktas poliser, funnits starkt behovmot ett externav
kontroll utredningen. Det hade det skälet precis Jurist-över av som-

låta åklagarekommissionen funnit varit naturligt riktigtoch att ta-
såställning till alla polisärenden. inteDet brist skedde underattvar en

dåtidden förundersökningen leddes Efter detHans Holmér. attav
Claes Zeime fönindersökningsledareinträtt föredrogs samtligasom
polisärenden för underhonom 1986. Formellt hadesettsensommaren

åstadkommitdärmed acceptabel ordning.man en
Den kritik Per-Göran inför tidigareNäss den Palme-som

kommissionen riktat utredningsordningen, riskeradedvs.mot att man
förlora frånkunskap lägga utredningen den övrigaatt attgenom en

utredningen avskuren avdelning inte fullt beakta denut attsynes
ändå åter-slutliga bedömningen gjordes spaningschefen. I teorinav

påfördes kunskapen det till utredningens Att dettasättet centrum.
inte fungerat särskilt väl, med tanke hur själva utredningen centrali-

till just spaningschefen Holmér sak,Hans ärserats m.m. en annan som
redan utförligt belysts och kritiserats tidigare kommissioner.av

Att utredningen polisärenden lades Säkerhetspolisen" harav
också uppfattats garanti för eventuell extremism bland deattsom en
förekommande fångas Någotpoliserna skulle och beaktas. syfteupp av

framgåttdet slaget hade organisationsformen inte och säkerhets-som
polisen användes heller inte vid utredandet enskildadet desättet av

Någrauppslagen. försök allmänt inventera vilken informationatt som
fanns polismän gjordes inte, inte ärendet SK 8-82 medt.ex.om synes
bl.a. uppgifterna de s.k. herrmiddagarna ha kommit till användning.om

framstårSäkerhetspolisens handläggning polisärendena i det ljusetav
enbart frågaorganisatorisk det avdelningens avskildhetsom en var-

ville använda, inte dess kunskaper.man
framgått ansågSom Juristkommissionen fördeldet hade varitatt en

så åklaga-uppslag avseende poliser hade särbehandlats, sätt attom
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hade tagit direkt ledning utredningsarbetet i dessa delar. Medren av
tanke den bedömningen hade det varit naturligt förundersök-om

fortsättningsvis,ningsledningen efter omorganisationen, skulle ha tagit
aktiv del i polisärendenas hantering vad kom bli fallet.än attmer som

Förundersökningsledningens emellertidroll i detta hänseende har
varit passiv. Delvis har detta varit följd den allmänna arbets-en av

åklagarefördelningen mellan polis i utredningsarbete.och detta
ocksåFörundersökningsledningen kan ha tagit del isägas störreen

genomgångarutredningen polisärendena i övrigt deänav genom av
tips polismän ha förekommit med viss regelmässighet.mot som synes

genomgångarHur grundliga dessa varit kan inte bedömas, eftersom den
dokumentation efterlämnat Dokumentationen i formde intetsägande.är

promemoriorna de vi haftde relaterade tyder, liksom samtalav ovan
polisspåret,förundersökningsledningenmed dock detta varitattom

oprioriterad del utredningsarbetet.en av

Utredning utredningsresultat4.3 och

4.3.1 Allmänt polisärendenaom

Under tidigare Palmekommissionens gjordes dokumen-den arbete en
terad inventering ärenden i hänförasde brottsutredningen kanav som

polisspåret.till Ca 130 uppslag redovisades. hade framtagits medDe
hjälp PU:s dataregister, där samtliga ärenden vari polismän utpekasav
enligt vad redovisningen försetts prefix.i med Dessasägs ettsom upp-

föremål genomgångslag har varit för förnyad i Granskningskommis-
utgår från ingångstipssionens arbete. Majoriteten dem mycket tunnaav

fåttoch inget har ökad substans i och med företagna utred-nästan
Återkommandeningsåtgärder. ingångstipsendelar i vapenintresse,är

påståendelikhet med fantombilden skuggan, aversioneller motom
socialdemokratin, palmehat eller uttalad politisk extremism.

Tydliga kopplingar till mordet tidsmässigt, geografiskt eller annat-
orsakssamband samlingsällsynta. Materialet inte hellerär utgör aven-
brottsmisstankar polismän samling uppgiftermot utan snarare aven

kunnat bedömas kontrollera, eftersom ärendet ochvärda attsom som
sådantutredningsläget varit och inga bör lämnas ovända.är att stenar

mångaDet betyder de förekommande tipsen tagits allvaratt trotsav
måfå. Någonpådel anmälningarna verkar ha gjortsnärmastatt en av

gång frånkan därvid skönja förhoppning anmälarens sida attman en
erhålla gångeri sig relativtdel den utlysta belöningen; andra detrör

gåstydligt anmälare kan misstänkas ha oplockad med denom som en
Åtskilligautpekas. ärsom anonyma.
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Som redan Juristkommissionen påpekade måste polisens utredande
tips vid spaningsmord frånskiljas utredande egentligaettav m.m. av

brottsmisstankar. sådantUtredningsläget kan och det har detvara -
varit i detta ärende långsökta och till chansartade efter-ävenatt synes-
forskningsåtgärder allt sig värda genomföra. Beträffandetrots ter att
polisärendena tillkommer den omständigheten fördet polisen kanatt
upplevas särskilt angeläget undanröja grogrund för denattsom
misstänksamhet, kan väckas hos allmänheten, inte uppslagsom om an-
gående yrkeskårenden gåttutreds polisärendenDe viegna noga.

mångaigenom gångerpräglas just detta: vilja visa enskildaatt attav en
polismän utreds andra utpekade.närmast ännoggrantmer

Inom finnsPU i 1996 förteckningupprättad polis-överen mars
ärenden Identifierade poliser tipsats i utredningen. Förteck-som

uppslag.ningen 67 förteckningenI bl.a. "orsak",upptar anges
definierat huvudorsaken till vederbörande polis blivit tipsad".attsom

sådan "åsikter",En orsak då åsiktervarvid det heter angivits kanär att
innefatta åsikter,det bl.a. Palme-fientliga uttalanden, uppträttextrema

mystiskt frågaetc", dvs. det vid definition.är om en
åsikter24 fallI har endast orsak till tipset. ytterligareIangetts som

åsikter9 fall har någontillsammans med omständighet,angetts annan
vanligtvis fallI 12 fantombilden orsak, ivapen. anges ensam som
ytterligare fall finns den tillsammansmed med omständighet.ett annan

6 fallI orsak, i ytterligare 8 fall tillsammans medanges vapen som
omständighet.annan

svårtDet sammanfatta anledningen förekommande såär till tipsatt
Helhetsbilden dock tydlig våroch den bekräftasärgrovt. av genom-

Åsikter,gång materialet. likhet med fantombilden vapeninne-samtav
hav eller vapenintresse de dominerande misstankarna bakomär

Åsiktertipsen. dåskall alltså förstås i vid mening, det kan inne-t.ex.
fatta berusad polisman i privat sammanhang ha gjortatt etten uppges
aggressiva uttalanden Olof Palme eller socialdemokratin.om

ingångstipsenDet betyder genomgåendei haratt stort sett ett
mycket begränsat samband med själva brottet. Detta innebär i sin tur att
polisärendena framstårinte central och viktig del isammantaget som en
den egentliga frånbrottsutredningen. utgångspunktenDet sig denrör

utredningens periferi. betyderDet inte det saknats skälattsnarare om

27sou 1987:72 160 citerat 61.s. ovan s.
28 Skillnaden förhållandei till den tidigare Palmekomrnissionens av oss upp-
följda genomgång, alltså beståromfattar fler uppslag 132, bl.a. i denattsom

innehåller flera angåendeuppslag polisman och uppslag därsenare samma en
utpekad polis återfinnasinte kunnat eller inte nödvändigtvis behöversom avse
poliser huvudöver taget.
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måsteutredningsåtgärdernas angelägenhetsgradutreda dem,att men
och utförts.bedömningen hur de prioriteratsbeaktas vid av

ingen anledning redogöraangivna bakgrunden finns detMot den att
påinriktas i stället depolisärenden. Redovisningen härför samtliga

polisspåretutredningsåtgärder för bedömandet hurrelevantaär avsom
också stickprovsvissitt intresseDärvidlag har det attutretts. mer

diskussionen kring polis-inte har medredovisa del uppslagen som
spåret göra.att

enskildaUppslag inriktade4.3.2 personer

Allmänt

förekommitredovisas utredningdetta avsnittI mot sompersonersom
polisspåret.kring Redo-beröring med diskussionenkan hasägas

faktiskt före-den utredningvisningen och därmed urvalet styrs av som
framgår det iblandpolisärenden. Somkommit inom rörandePU är
inriktning utrednings-med vilkenslumpmässigt vilka ochganska mot

åtgärder kommit vidtas.att

Polisman A

vapenkunnig polis vidvapenintresserad ochPolisman A somvar en
iStockholmspolisen, där han arbetadeför tjänstgjorde vidtiden mordet

lämnade han sinefter mordetNorrmalmspolisens piketstyrka. Kort
någotvapenhandel, hanverksamhet medtjänst för drivaatt egen

f.d.påbörjat tillsammans medtidigare. Verksamheten bedrevsredan en
skyddsutrustninglevererade polisman A ochmilitär. den rollenI vapen

tid efterHolmér. Entill mordutredningen under Hanstill polisen, bl.a.
anställning dockRadio, hananställdes han vid Televerketmordet en

lång aktualiserades tidigt itid.inte innehade särskilt Hans namn
förangående vapeninnehav och intressetipsutredningen ettgenom

återuppväcktes kulminerade iochför polismannazismen. Intresset A
insmugglinginblandning i densamband med uppdagandet hans avav

Carlsson-affären.förekom i den s.k. Ebbebuggningsutrustning, som
då beslag hos liksomammunition i A,Stora mängder och togsvapen

med nazismen.föremål sympatiseradediverse tydde Aattsom
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Översikt 29utredningsåtgärdernaöver

Polisman A har varit aktuell i utredningen omgångar.i antal Denett
första påbörjades efter tips den lO från1986ett anonymt mars en per-

sig tidigare kamrat med A. Enligt tipsarenson som uppgav vara
innehade polisman A motståndaremagnumrevolver, till deten var
socialdemokratiska partiet hade under skoltiden varit intresseradsamt

kriget och nazismen. Det troligt dåutredningen initieradesär attav
utifrån allmänna kunskaper inomäven polisen polisman A:som

Utredningen avslutades med besluträtt snart ett attperson. om
uppslaget skulle läggas ad beslutet icke daterat.äracta;

I juni 1986 frånkorn tips uppgiftslämnare, hade besöktett en som
polisman dåA:s hem och iakttagit bl.a. hel del Efter ut-en vapen. nya
redningsåtgärder lades detta uppslag ad den 28 augusti.även acta,
Dessförinnan, den 19 augusti, hördes dock polisman A tämligen in-
gående säkerhetspolisen. Detta det första dokumenterade förhöretärav
med polisman A.

omgångEn tredje ha inletts i då1987, ett anonymt,synes mars
Ospecificerat angåendetips polisman A och dennes affarskollega den
f.d. militären inkom. detI skedet handlades uppgifterna A inteom
längre vid Säkerhetspolisen. Några utredningsåtgärderegentliga synes
emellertid inte ha vidtagits i detta sammanhang, dokumentationenav

döma.att
Den fjärde utredningsomgången utlöstes den s.k. Ebbe Carlsson-av

affären 1988. Ett flertal tips kom då in, resultatettsom av upp-
märksamheten kring bl.a. polisman A. A hördes särskilt vykortettom

gåtfullmed vykortet hade beslagtagits hos polisman Atext,en
tillsammans med ammunition och bilder polisman där hanAvapen, av
utförde nazistiska symbolgester. Ett hans provsköts. PUav vapen

flera de beslag tullenövertog gjort hos polisman A. I dennaav veva
hölls förhör med protokolletäven A. I förhöretett ärattuppges en
komplettering till förhör hållits tvåhade år tidigare; PUett som
intresserade återsig för polisman A:s alibi.

29 återges åtgärderHär de återspeglas i PU:s material. finnsDet ävensom en
akt polisman A hos säkerhetspolisen. innehålleröver Den del hand-en senare

angåendelingar A:s vapenhandel och uppgifter förhållandena vid Tele-om
verket Radio, där polisman underA juni till december 1986 säkerhetschefvar
det ha förekommit misstankar A provisioner i sambandatt togsynes om egna
med upphandling och andra liknande oegentligheter, inget i handlingarnamen
bestyrker misstankarna. akten finnsI handlingar berör intresseäven PU:ssom
för A. innehålletNär i dessa handlingar tillför informationen i PU-materialet
något intresse har detta anmärkts.av
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tipsanledningförekom 1989-90 ifemte utredningsvändaEn ettav
polisman A.skulle ha ägtsett avom vapen, som

angående polisman A. Detfinns läkarintyguppslagetI ett
tillståndSödersjukhuset och gäller A:s1992 läkare vidutfärdades av en

medge slutsatsen1986.den 28 februari Intygethan skrevsnär ut synes
angående bedömdespolisman alibi inteutredningen A:satt som

avslutad vid denna tidpunkt.
ingåendeså alibiförhören medde1993 höllsFörsommaren mer

mordkvällen.ochpolisman under morddagenträffat Apersoner som
Alibiutred-får ursprungstipsen.uppföljningbetraktasDe som en av

pågått frånsåledes 1986beträffande hade vid denna tidningen A mars
år.halvt1993, dvs. i sju ochtill närmare ettsommaren

förhållanden kring polismanföljande A,Sammanfattningsvis har
föremål för ellersåvitt framgår dokumentation, varitPU:s merav

mindre grundlig utredning:

hälsotillstånd morddagenoch förehavanden
85lägenheten Regeringsgatan

provskjutningvapeninnehav, inklusive
ingick i tullbeslagettill det vykortinnebörd och bakgrund som
såltpåstående mordet revolverpolisman efterAatt enom

Utredningsresultat

1986 dateradhälsotillstånd finns den 24Beträffande och alibi marsen
innehåll:från följandeSäkerhetspolisen, medpromemoria

föl-hartillförlitlig källa, vilken önskarEnligt säker och vara anonym,en
polismanjande inhämtats rörande A.

februari22 1986.sprucken blindtarm den 21 ellerPolisman lades in medA
då kondition kläpolisman och han i26 besöktes A,Den att ensvarmars

Även tillfällevid dettabesöktes polisman A ochsig själv. den 27 mars
själv. februari skrevs28knappt kapabel Deniakttogs hanatt attvar

placerad idå Polismanhan inte trivdes. Ahan begäran,ut envaregen
1986.3till aprilPolisman sjukskriven den 1sal med 3 äldre Amän. är

polisman A:sFrån finns kort promemoriadenna tid även vapenomen
kringemellertid utredningentordeoch vapenhandel. Det vara

3° den 26 och 27felskrivningar, besöken dateras tillTroligen det sig närrör om
daterad den 24 Antag-tanke promemorianinte minst med äratt mars.mars,

februari.ligen den 26 och 27avses
31 polisman A,säkerhetspolisens aktpromemoria finns inte iDenna seom

Övrigt.vidare nedan under
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hälsotillståndet avskrivningsbeslut,föranledde det odaterade somsom
från undertecknatsantecknats ursprungstipset den 10 och avmars

Per-Göran Näss:

Beslut

Då 1986-02-21--28 varit intagenverkställd utredning visat polisman Aatt
återställd skallsjukhus för bukoperation och vid utskrivningen varit

åtgärder dåvidare i vidtagas, misstanke brott föreligger.saken om

förhör polisman vid Säkerhetspolisen. Det19 augusti hölls med ADen
får fattats före detta förhör, eftersom detodaterade beslutet haantas

frånfinns motiverat, beslut ad acta-läggninginte närmareett nytt, om
de28 beslut, liksom förhöret, ha föranlettsden augusti. Detta synes av

från uppgiftslämnaren.uppgifter inkommit den nedan omtaladesom
förhållan-tillfrågadesförhöret 19 augusti polisman A sinaI den om
kl ochden morddagen och kvällen. han skrevs llHan att utuppgav

åkte i taxi. 19 fick besökhem till sin bostad Söder Kl han av en
från materielverk, han inte villetjänsteman Försvarets FMV, vars namn

tvåfick besök kollegor,Vid 20-21-tiden han av varav en varuppge.
Påihåg på.inte kommaGöran den andre kunde han natten,namnet

vid 1-2-tiden han uppringd piket-kollega, berättadeblev omav en som
mordet.

oktober 1988, förhör enligt förhörs-förhör den 18I ett som
frånkomplettering till augustiförhöret 1986,protokollet utgör upp-en

besöktes kollegan Thord eftermiddagenpolisman A han Aatt avgav
15-16 S28 februari 1986, omkring kl det Göranden samt att var som

På frågapå sade polisman vidare FMV-tjänste-ringde Anatten. att
frågorPolisman fick vid detta tillfälleA. APer även ommannen var

från 1986på 85. hyrdes 1985 till höstenlokalen DenRegeringsgatan
med tilloch smygkontoriserad. förvarades där. DenInga varvar vapen

uthyrd vid tillfället för statsminister-visshet gränsande sannolikhet inte
hans kollega den f.d. militären hademordet. Endast polisman A och

nycklar.
angående polisman28 februari 1992 utfärdades läkarintygDen ett

uppgifter i massmediabegärdes in i samband medA. Det PU omav
chefsöverläkaren Thomas vidpolisman undertecknat IA. Intyget är av

Södersjukhuset. I intyget bl.a.:sägs

kunnatEnligt min uppfattning det osannolikt polisman A skulleär att
några språngmarscher inomföreta eller förflyttat sig snabbt ilängre trappor

utskrivning.de dagarna efter sinnärmaste

inte undersöktJoumalanteckningar finns bifogade. Thomas I hade
framgårintygetpolisman själv haft honom patient. AvA eller attsom
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Thomas uttalar sig förhållerI hur det typiskt sig med patientsettom en
åkommor undergåtthaft det slag polisman A hade och densom av

föremålbehandling denne hade varit för.
ingåendeFörsommaren 1993 hölls slutligen antal förhör medett

varit i kontakt med polisman A under morddagen.personer som
Thord A följande. kom i kontakt med polismanHan A näruppgav

denne skjutinstruktör för livvaktsgruppen. hade haft delHanvar en
flyktiga kontakter med polisman A, bl.a. hade han besökt denne i hans

några gånger.bostad De hade inget privat deladeumgänge, men
vapenintresset. Besöket morddagen vid 3-4-tiden "en artighets-var
visit; någotpolisman A ganska och inte intresserad längrevar svag av

någotbesök. Thord A hade vid tillfälle besökt Regeringsgatan 85. Det
vanlig lägenhet, möblerad. intryck denHans tilltungt attvar en var var

för polisman A och den f.d. militärens firma. Thord Agemensamma
hade inte på något påmedverkat med polisman Söder.A Hanmöte

påhade tid inte haft med polisman A göra.attsenare
Göran S följande. jobbadeHan vid tiden för mordetuppgav

Norrmalm, i piketen. Göran S träffade polisman 1982-83 i sambandA
med skjutövningar där polisman fungeradeA skjutledare. Hansom
hade sedan arbetat tillsammans med skjutinstruktör.A Detsom var
återkommande utbildning för framför allt piketpersonal. hade inteDe

umgåttsundantagsvis privat. Besöket hos mordkvällenAänannat
dåligt,mindes han han hade talat med kollegan Per och kommitHmen

fram till de jobbade civi1t den kvällen hosoch hemmaatt var
Ävenpolisman ihågA. minnena väldigt diffusa kom han Aattom var

dålig På fråganoch bar ihågmorgonrock. kan du komma hur hanvar
sig" 95-åring, smårörde svarade Göran S: Han gick ochstegsom en

framåtböjd grund i liksom det enda bildDet densmärta ärav magen.
Såvittjag ihåghar han. Göran S kom ingendet därav var annan

samtidigt. mindes inteHan varför besökte polisman GöranA. Sman -
alltsåtjänstgjorde mordkvällen påoch deltog i spaningarna mordnatten.

ringdeHan till polisman och berättadeA mordet. Skäletnatten om
till han ringde bl.a. de fick sitta och hadedel. Hanväntaatt attvar en

någon gångträffat baraA enstaka efter mordet i augusti/september -86
frånflyttade Göran S frågorStockholm. Göran S fick han hadeom-

någon gång.politik med polisman A Det hade han inte. Göran Spratat
ingethade minne ha besökt Regeringsgatan 85.attav

Per H följande. hade träffat polismanHan A dennenäruppgav
fungerade skjutinstruktör. umgicks inte privat.De De besöktesom

påpolisman A mordkvällen, mindes intePer H exakt Hannär.men var
för övrigt inte måladhelt säker det mordkvällen. De kördeatt var
polisbil civila. Polisman gick i skröplig,A morgonrock ochmen var var
han hade varit inne ihågoch kom inte för vad.Per H Hanopererats,
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trodde anledningen till besöket Göran i likhet medatt attvar som
polisman någon sådanA skjutinstruktör, skulle diskuteravar ange-
lägenhet med polisman Besöket kanske varade halvtimma.A. Deten
diskuterades inget politiskt.

vid förhörstillfälletPer A, avdelningsdirektör vid FMV, uppgav
följande. käntHan hade polisman A sedan 1982 eller 1983. träf-De
fades vid i försvaretsamarbete mellan och polisen. Devapentester var
bägge intresserade träffadesskytte och och fortfarande.av vapen
Polisman frånför vapenfinnaA vilken FMVagentvar numera en
köpte 1986 hadeFöre han varit hemma hos polisman A fyratre,vapen.
gånger, i samband med skjutövningar. iPer A nämnde sammanhanget

påbl.a. den f.d. militären. polisman poliskollegorAv Azs hadenamnet
någraträffat gånger. fått lågPer A polisman F hade höraHan Aatt-

sjukhus med brusten blindtarm. kände far iHan dött denen person vars
åkomman vissteoch det allvarligt beslöt därför besökaatt samt attvar
polisman A och överlämna chokladask fredagen den 28 februarien
efter arbetets slut. När han kom oanmäld till sjukhuset fick han veta- -

då frågadeskrivits dag. ringdeA Han och han fickAatt ut samma om
på. framåtkomma och hälsa Polisman A, normalt och hög-som var

ljudd lät litet barn egentligen. Per A kom dit vid sex-tidenettsom
någon På frågaoch de och pratade timma. Polisman Asatt var ensam.

sig dåligt".Per A A rörde "väldigt Skälet till polisman Aatt attuppgav
så dålighade lämnat sjukhuset han han inte trivdestrots att attvar var

med miljön, påpersonalen Per A hade besökt kontoretosv. -
Regeringsgatan, troligen dock efter tillfälle.detta Han trodde detatt var

f.d. militären stod förden den lägenheten. liten och derasDensom var
firma Efter åktden. besöket hade direkt hem;Per Aväxte snart ur -

dåhan bodde fortfarande hos sin Via försvaret, hademamma. som-
tillfrågadkontaktats polisen, blev omedelbart efterhan mordetav om

Påhan kunde hjälpa till identifiera mordkulan. söndagmorgonenatt
hämtades han polisbil och sammanträffade med Vincent Lange.av en

kom fram till det WinchesterHan Western, kaliber .38 elleratt var en
fått.357. Efter ha upplysningar kulans vikt förstod han detatt attom

på.357 Magnum, räfflorna kunde det Smithattvar en man se var en
någon på mångaWesson eller kopiorna. Sedan hörde han ingentingav

år,herrans förrän han kallades för provskjutning sin Smithen av
således tillfälletWesson. Det det andra han hade haft med mord-var

utredningen förhör tredje.och detta det Per A troddegöraatt var -
definitivt inte polisman har med mordet hade aldrigA Degöra.att att

politik.pratat
Av de uppgifter de hörda lämnade framgicksammantagetsom

vidare polisman betraktades särpräglad, i olika hänseendenAatt som
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tillfrågadessitt vapenintresse. Samtligaochextrem upptagen av om
åsikter,polisman politiska vilka beskrevs högerorienterade.Azs som

följandeBeträffande vapeninnehav har utredningen resultat.gettm.m.

uppgiftslämnare berättade vid förhör i juni 1986 besök iEn ett ettom
å Bland diversepolisman Azs hem, han gjort yrkets vägnar. upp-som

fanns särpräglad. Underslagna böcker Mein Kampf. Bostaden ettvar
följande Olof Uppgifts-besök gjorde polisman A utfall Palme.mot

frånlämnaren polisman oberäknelig, han växladebeskrev A heltsom
på någraaffekt till avslappning sekunder. Uppgiftslämnarentotal total

hade funnit situationen olustig och associerat till mordet.
på PolismanPolisen ha tagit fasta uppgifterna Asynes om vapen.

frågor 1986.fick dessa i förhöret den 19 augusti Han attuppgavom
utlånat.behåll ingethan hade haft alla sina i morddagen; Ivarvapen

några poliser i anledning ansökanjuni 1986 hade han besökts av enav
Därvid vapensamling inventerats. Kortvapenlicens. hade hansom

ånyo augusti 1986i beslut den 28lades uppslaget ad ettacta;senare
anförde Per-Göran Näss:

vapeninnehav föranleder vidareInkomna uppgifter polisman Azsom
frånåtgärd, då avföras utred-verkställd utredning visat polisman A kanatt

ningen.

angående polisman och den f.d.1987 inkom tips AI ett anonymtmars
gångföranledde viss utredning. gjordes dennamilitären. Det Denny

vid rikskriminalen och berörde de bägge utpekade och deras vapen-
Åtgärderna viss sondering bland kollegorhandel. innefattade slagning,

inga direkta förhör.m.m., men
frånredovisade SKL sina undersökningar kulorjuli 1988I prov-av

visade ingatillhörde polisman A. Kulornaskjutning av vapen som
överensstämmelser med mordkuloma.

1989 beslag hade gjorts i tullärendet. I detoktober PUI övertog som
Olofomfattande materialet ingick bl.a. denmycket patroner typ somav

jämförelse begärdes. Resultatendödades med. BlyisotopiskPalme
såfå förstås inte1990. torde kulornaredovisades SKL i De attmarsav

någon mordkuloma.överensstämmelse med avseendevisade proven
journalisten Björn sig ochjuli 1988 hörde HI attuppgavav

Vykortetinnehöll vykort med kryptisktullbeslaget textett m.m.
PU.omgående avsändare, Klas hördes.in till Dess A,hämtades

32 låter förfärassidan sej fortfarandeVykortets löd "Svinet den andratext av
järnvägsspåret dej i förbindelseblir allt hetare. Sättfantombilden, snarastmen

med Enskedemannen.
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Dennes sambo hördes för kontroll alibi.dag Klas A:s Detsamma av
framgår i innehållituppslaget Svenska Dagbladet artikelatt en om
vykortet dag tipset kom in och Klas i anledningAattsamma som av

hört sig tilldetta polisen. efter hördes polisman ADagenav om
vykortet. Förhörsvittne polisman A:s begäran polisman B.var
Polisman vid detta tillfälle vilketA anställd hos Protector AB,var

ha varit hans företag. framkom;Inget värde vykortetegetsynes av
tycks ha varit privat skämt.ett

frånI december 1989 inkom tips anställd vid vapenfirmaett en en
angående revolver Smith .357. skulle vid tidenWesson Vapneten
för mordet såltha polisman sedan det till OveA, M.ägts av som en

troligenVapnet ombyggd 38:a med 2 l/2 pipa. Tipset ärtumsvar en
och polisman A har lämnat upplysningar i uppslaget.utrett

utredda finnsUtöver dessa uppslag det del uppgifter inteen som
någon någonsynbarligen föranlett utredning, i fall inte utredningvart

påuttryckligen inriktats respektive tips.som
Överåklagaren Ola Nilsson, förundersökningsledare isom var

smuggelmålet bl.a. polisman vidarebefordrade juli 1988A, imot en
frånuppgift halvår efter mordet hade hörtett etten person som ca

samtal mellan polisman A och polisman hade vissteB. De desagt att
utfört mordet, aldrig skulle kunna finnaattvem som men man

dåmördaren. Uppgiftslämnaren hördes PU. Han han inteattav uppgav
uppfattat det polisman polismanA och B mördarenatt vetatsom vem

de sina känningar i utredningen kollegorutan attvar, snarare genom -
fungerade livvakter fåttHans Holmér insiktersom som om vem-

intressant i utredningen. Förhörsprotokollet intryckmestsom var ger
någotuppgiftslämnaren ville modifiera uppgifterde han enligtattav

Nilsson tillOla skulle ha lämnat denne.
frånunderuppslag iEtt utredningen juni 1988 har följande bak-

angåendegrund. Vid diskussion inom PU polisuppslag drog sigen
gång råkatkriminalinspektören till minnes hanIngemar I höraatt en

fragment samtal mellan polisman och viss härAettav en person,
kallad påNN. Samtalet sig medan väntade hiss i polis-utspann man en

åthuset. Samtalet gick Sverige helvete ochvägut att attvar
något borde hade det fanns folk tillNN skullegöras. sagt att attsom se
det blev ändring. Händelsen inträffade i december 1985 eller januari
1986. ansågIngemar hade endast hört fragment själv inteI och att man

någrakunde dra påväxlar det han hört. tillade samtaletHanstörre att
någotförts helt inteoch haft konspiratoriskt sig. be-Detöppet över -

slöts sedermera uppslag skulle skrivas Ingemar I:söveratt ett
alltsåiakttagelser. Det skedde i juni 1988, dagarna efter det den s.k.att

Ebbe Carlsson-affären sintagit början. När de beskrivna diskussionerna
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framgårinom finnsPU hade inte. Det ingen ytterligare utred-ägt rum
ning redovisad i anslutning till uppslaget.

förVid tiden Ebbe Carlsson-affären förekom tips polis-även attom
fantombilden. åtgärd.A liknade föranledde ingen särskildDessaman

Uppgifter utredningen angående polisman framkommitA iom som
den tidigare Palmekommissionens utfrågningar

Polisman A blev tidigt aktuell i utredningen. Uppslaget handlades av
säkerhetspolisen. Per-Göran införNäss och Jan S har den tidigare

ärendet. IngångsuppgiftemaPalmekommissionen följandeuppgett om
på.beträffande polisman A inte mycket "Realia" i ärendetatt tavar var

förhållandetfaktiskt enbart fanns ocksåhan hade vapen. Detatt
någon uppgift han skulle ha uppfattningar, utöveratt extremaom men

påtagliga måstedet fanns inga misstankar. relation tillDetta ställas i ut-
redningsåtgärdema; mångadet fanns väntande viktiga.ärenden som var

fickMan relativt snabbt fram uppgifter polisman sjuk-Azsom
husvistelse och den brustna blindtarmen, bl.a. hade kollegor besökt

ansågshonom föredagarna mordet. Det helt omöjligt polisman iAatt
tillståndsitt skulle ha kunnat delta i mordoperation den dag hanen

sådanskrevs Det skälighetsbedömning, gjordeut. attvar en som man
tyckte sig kunna lägga ärendet sidan.

påpekadePer-Göran påNäss den lokal polisman disponeradeAatt
Regeringsgatan kunde varitha intresse, platsen för mordet hadeav om

måletkunnat planerad i förväg. eftersom fakta iMen uteslutervara
detta lokalen enligt Per-Göran ointressant.Nässvar

Polisman Azs eventuella kontakter ledningscentralen hade inte
heller hade i högerextremismInte A samband med ellerutretts. satts

"herrklubbsmötena i Gamla Utredama hade inte kontakt med denstan.
subversiva roteln inom säkerhetspolisen. Enligt alla de poliserJan S var

något mångautreddes i denna ordning det isätt,extremasom var
fall skälet till dragitde sig spaningstips. likväl saknades detMenatt

påtecken konspiration och utredningen inriktades inte det.en
UtfrågningenFöljande illustrativ:ärpassus ur

då såFråga: Vad tjänar dom här utredningarna till inte sägaattom man
vidgar perspektivet bara hade smalt schakt betraktautan ett att

måste ändå någontingSvar: Det talar för det finnsattvara som en
ändåkonspiration, och de talade konspiration det privatspanaresom om var

och journalister ville ha Pulitzer-prize. Deras önskedröm ju, detettsom var

33 Uppgifterna och citaten fråni det följande hämtade den tidigare Palme-är
utfrågningkommissionens med Per-Göran och 26Näss Jan S den 1996.mars
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alldeles uppenbart, alla privatspanares och joumalisters önskedrömvar
det skulle polis hade mördat honom. villeMan det,attvar vara en som

återigen,det uppenbart. hållaMen vi tvingade till realiaattvar var oss
och det vi alltsåhade, det enskilda polismän, kanske devar var

långtnazistsympatisörer, kanske påde högerkanten sättute annatvar
något håll.eller någonvi kundeMen aldrig formationextrema annat se

något sådanteller vi kunde i förundersökning. Jaggöra nyttasom oss av en
något sådant.kan aldrig jagsäga att sett

Beträffande förhördet hölls Jan S med polisman i augustiAsom av
1986, där Per-Göran Näss närvarade, upplystes polismanäven Aatt var
påtagligt inför förhöret. spritpåverkad.Han hannervös Närävenvar
informerades förhöret skulle gälla mordet statsministern blevattom
han märkbart lättad. Per-Göran Näss och Jan S tolkade hans reaktion
så, han varit någoträdd för förhöret skulle handla Detatt att annat.om

ocksågjordes vissa efterforskningar, kom inte längre tillänmen man
det i samband med han kort sinsätta slutade anställningatt att senare

vid Telverket Radio, möjligen någothade han förfarit oegentligt i
upphandlingsförfarande.34

Hans Holmér sammanträffade den 14 maj 1996 med företrädare för
den tidigare Palmekommissionen. Enligt de minnesanteckningar som
upprättades angåendeHans Holmér följande sin kännedomuppgav om

A.polisman

Polisman A kände han till sedan tidigare påbl.a. det A RPSsättet att---
uppdrag behovet tjänstevapen. Polisman utbild-Autrett ett nyttav var

vapenfrågorningsansvarig i 70- och 80-talet. Holmér vissteHans hanatt
vapentokig i positiv mening, nämligen duktig Hanvar en vapen. var

känd för Palme-fientliga åsikter.sin attitydäven och högeranstrukna
Uppslag förening sålundakom in i med vad känt honomsom som var om

hans omvittnade handlingskraft gjorde utredning gjordes be-samt att en
träffande Såvitthonom. Hans Holmér minns kom det fram polisman Aatt

nyopererad vid tiden för mordet, hur ärendet avslutades minns hanvar men
inte.

34 säkerhetspolisens frånI akt finns anteckning dagen för förhöret 19en
augusti 1986. gjord innehållerDen Jan S och i princip de uppgifterär av som

återgivits. framgårhär Det polisman varit orolig förA förhöret skulleatt att
hansgälla arbete Televerket Radio. När det stod klart det inte skulle göraatt

det handla statsministermordet pustade polisman enligtA anteck-utan om
ningen högt förhållan-lättnad. Jfr säkerhetspolisens noteringarävenav om-

återgivetdena vid Televerket Radio i fotnot ovan.
35 MinnesanteckningarPK 41.nr
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andra uppslagUppgifter polisman A iom

utredningen,polisman finns i andra delarUppgifter A även avom
avsnittetframgår betänkandet, särskiltandra ställen ivilket omse

Löjtnant X.Södermötet och medsamröret

36Carlsson-affärenden s.k. EbbePolisman delaktighetA:s i

s.k. Ebbeframgår polisman involverad i denSom ställe Aannat var
tvåtillsammans medin i den ochCarlsson-affären. Han drogs genom

piketstyrka,Norrmalmspolisensvilka han tjänstgjort ipolismän med
föråtalades i juni 1989Polisman därvidoch Per APer K varu-

vapeninnehav, efter undervalutabrott och olagasmuggling, att
tvåanhållenmånadsskiftet året varit i dagar. Hanjuni-juli innan ha

ansågsfrån tingsrätt; polisman A hafriades Stockholmsansvar av
uppfattningbegått honom till last underde handlingar lades attsom

förelåg. för olagadömdes däremot till 40 dagsböternödsituation Han
påemellertid tilldömde honomvapeninnehav. Svea hovrätt ansvar

såförhållandena deEnligt utgjordesamtliga punkter. hovrätten som-
någon nödsituation.målet uppfattat -intesig ha demtilltalade i uppgav

jäm-polisman brottbedömde straffvärdet för AzsHovrätten som
åtaladeden ende deförelsevis högt och noterade denneatt somvar av

till 120 dags-vinnings skull. Polisman A dömdesför ekonomiskagerat
anhållen.ansågs dagar han suttitavtjänade deböter, 20 genomvarav

1988 hadedel han i aprilbakgrund för polisman AzsDomens attvar
då uppdrag ihade ikontaktats sin förre kollega Per K, attsomav

iPolisman A hadeolika biträda Ebbe Carlsson.tjänsten sätt ett
dåtill Per K,tidigare skede Palmeutredningen levererat vapen m.m.av

gång polisman Auppdrag. K bad dennaHans Holmérs Per
och dörr-anskaffa avlyssningsutrustningundersöka möjligheterna att

specificeradñck sedermera listakontroller. Polisman A en
Electronics ochkontaktade företag i Hamburg, PKutrustning. Han ett

förkunde inköpas denfick för sig utrustningen inteklart vägenatt
kommaRikspolisstyrelsen skulletill Sverige,leverans attutan att

från inteutförseln Västtyskland. Dettaunderrättas officiellt varom
Polismanalternativ övervägdes därför. Alämpligt och andra överens-

i dennebranschkollega utlandetkom sedermera med motatt enen
frånföra utrustningen250.000 skulle köpa ochprovision kronor utom

tilltill London, där den skulle levereras A.Västtyskland
Electronics; den kostadePolisman beställde utrustningen hos PKA

tvåiskedde i huvudsakmiljon kronor.knappt halv Leveransenen

36 kapitel "Turkiet" PKK.utförliga redovisningen i Avsnitt YSe denäven mer —
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tillAomgångar. försök lösa sakenEfter diverse sättannat resteatt
28 aprilgodset via Arlanda denhem, dvs. smugglade,London och tog

1988.
Även i London.hämtades polisman Aandra leveransenden av

då så medgick till AInförseln den svenska gränsenöver resteatt
kört nedKöpenhamn, där han Per K,utrustningen till möttes somav

fått frånutanordnad säker-från bil han tidigareStockholm i en som
färjanHelsingör, där defor sedan tillhetspolisen. De toggemensamt

däckspassagerare medan Per KPolismantill Helsingborg. A reste som
tullkontrollen.till den svenskamed utrustningenförde bilenensam

två fortsättaförenas andra sidan ochAvsikten de skulleattvar
föremål för kontroll iblev emellertidtill Stockholm. Per Ktillsammans

inte dökavslöjades. Ktullen och varusmugglingen När Per togupp
juni 1988.Stockholm. den 1polisman sig hand till DettaA varegen

Övrigt

material Säkerhetspolisensin granskning hosKommissionen har i av
på uppgifter polisman A.följandestött om

från Säkerhetspolisen dateratspromemorianciteradeDen somovan
besöktesvilken polisman sjukhuset1986, enligt Aden 24 avmars

handlingar hos säker-mordet, fanns inte bland dekollegor föredagarna
fanns andra hand-kommissionen tagit del Däremothetspolisen av.som

sakförhållanden.upplysningar kringlingar, innehöll sammasom
således anteckningfanns handskrivenhandlingarnaBland etten

finns i material ochanteckningen, inte PU:sregisterutdrag. Enligt som
"känd kollega1986, polisman Adaterad den 18är mars avvarsom

haft med detmed Polisman kan havill framträda Anamn.som
frånutskrivenskall ha blivitinträffade enl. denne. Event. Agöraatt

odaterad28/2. Enligt ytterligareefter bukoperation densjukhus en
står 27/2,på Besökt kollega denanteckning registerutdrag avsamma

SÖS. då bli utskrivenlåg på han skulledå troddedenne Polisman A att
blindtarm.Opererad för brustenden 28/2.

utredningsanteckning dateradvidaresäkerhetspolisens akt fannsI en
lydelse:8 juni 1986, med följandeden

någonskallavdelningens register hanförekommer iPolisman A men
föreninggång åren arrangeradedeltagit iunder 1982-1983 ha möten av en

bestårlångt Föreningenhögerkanten.vilken politiskt hör hemma ut av
karakteriseratsåklagare vilken haroch den ledspoliser och av en personen

sådanpåstås föreningenhelanazistsympatisör, med det kan att somsom
nazistisk.är
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Ann L känner den kollega vilken i sin känner polisman ochA äventur
besökte denne sjukhus dåden 27/2 1986, polisman förA opererats
blindtarmsinfektion och enligt uppgiftslämnaren frånskulle skrivas ut
sjukhuset den 28/2.

Slutligen fanns i polisman frånA:s akt skrift tid,en senare en
promemoria daterad den 14 augusti 1996, upprättad Jan Denav
hänvisade till den just citerade utredningsanteckningen. S hadeJan
inför sitt Sammanträffande med den tidigare Palmekommissionen tagit

påreda vilka polismän lämnat upplysningama A. Det Annsom om var
L och Lars B. Enligt promemorian hade SJan talat med dessa den 26

1996. Om står:Lars Bmars

tillfrågadesNär han han hade besökt polisman någotA sjukhuset vidom
tillfälle under angiven tid, förklarade han jakande, han hade besöktatt
honom dagen för mordet på Olofstatsminister PALME Förutom B var
hela piketgruppen, dvs. 5-6 poliser, med vid polisman sjukbädd vidA:s
tillfället. lågPolisman A vid tillfället i sin och hade mycket ont. Detsäng

ihåg frånkom mycketB väl sitt besök hos honom.

Polisman B

Polisman finns någraB bakom uppmärksammade delar irätt
polisspåret. herrrniddagar påståddDe med högerextrem prägel som
organiserades för poliser åttiotaletunder början arrangeradesav av
polisman UnderB. mordnatten ringde polisman till VD 1 och ut-en
tryckte tillfredsställelse mordet. Det polisman ringde.över Bvar som
Polisman B vidare identisk med det polisbefal, frånär flyttadessom
VD l grund hållningsin negativa till kvinnliga poliser. Dessaav
förhållanden har behandlats framför iallt avsnittetovan, om
Stockholms polisstyrelses utredning högerextrernism. Av utred-om
ningsmaterialet framgårhos PU polisman B bekant med polismanäratt

hanA, uppträdde bl.a. förhörsvittne någotvid förhören medsom av
denne.

Beträffande polisman finns bestårB uppslag i PU. Detett ettav
fråntelefontips oktober 1987, däranonymt atten person uppgav

polisman B, dag det tillkännagavs avgått,Hans Holmérattsamma som
hade jublat detta. B hade vid tillfället bevistat ambassad,över en
troligen den australiensiska, pågåttdär det skulle ha fest till firandeen

avgång.Hans Holmérs decemberI 1987 beslöt Per-Göran Näss attav
tipset inte föranledde någon åtgärd, "då påuppgifterna intet kan hasätt
betydelse för utredningen Palmemordet. Polisman förekommerBav -
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också tillsammans i tips, avsnittet polismanmed polisman A ett se om
A.

alltså några vittgåendedessa uppslag, inte föranlettFörutom som
åtgärder, har ingen utredning med sikte polisman förekommit iB
PU.

föremålframgåttDäremot har polisman varit förB som ovan
ingående granskning i Stockholms polisstyrelses höger-rapport om

också Norrmalmsutredningen,extremism. Han förekommer i som
ha lett till han omplacerades.attsynes

Vid Granskningskomrnissionens följande framkommit.arbete har
förfrågan angåendeVid Säkerhetspolisen polisman upplysteshos B att
inte förekommer det gäller förhan säkerhetsgranskadänannat som

framgåttpolismän. Polisman emellertid centralgestaltalla B är som en
i avsnitt kallas Projekt Adolf i säkerhetspolisens ärende SKdet som

framgår8-82. i redogörelsen för herrmiddagarnaFörutom vad som
tvåfinns i del ärende promemorior intagnaovan, en annan av samma

promemorianunder polisman Den den nämndaBzs ärnamn. ena ovan
gången.från 1983 där herrmiddagarna omtalas första Den andra är en

från från fullt tillförlitligpromemoria 1980 där det källa attuppges
svensk polisman, identisk med polisman deltagit i medB, möteetten
nazistisk organisation Sveriges Nationella Förbund, i vilken hanen

ha varit välkänd.uppges

Polisman C

Polisman polis tillhörde kretsen kringC anställdes 1979. Hansom
C ocksåbaseballigan. Polisman har omtalats i samband med hanatt

få frånhade varit aktiv för organisationen SverigeBevaraatt personen
misshandelsbråk, frånSvenskt, BSS, hade gripits vid släpptettsom

angående polisman C underDet har inkommit flera tipsarresten.
utredningen, till stället gällerdock inget direkt knutet mordet. Iärsom

åsiktertipsen vapeninnehav, och uppseendeväckande be-tvivelaktiga
teende.

Ingångstipset angående ii huvuduppslaget polisman C kom mars
1986. Uppgiftslämnaren pekade bl.a. polisman C högerextre-ut som

magnurnrevolver. Czs kretsmist och denne ägde s.k. Iattuppgav en
uppgiftslämnaren liknade fantom-hade iakttagit man som en aven

bilderna skuggan.
tipset lämnades utreddes polisman Czs anställ-I samband med att

ningsförhållanden vapeninnehav. företogs vidare kontroll vidoch Det
Säkerhetspolisen och C befunnit sig vid tiden förC känd av varvar
mordet. gjordes provskjutning polisman Czs SmithDet även en av
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Wesson .357 Magnum. Kulorna kontrollerades dock inte förrän 1990,
då SKL uttalade inget tydde kuloma utskjutitsatt att ur samma

mordkuloma. Utredningen klarlade ganska snart attvapen som
polisman C hade deltagit militärövningi vid 4 den aktuella tiden,Ken

Överkalix.precist befann han sig morddagen övning utanförmer
på ingångstipsetPolisman C hördes aldrig själv. I antecknat Beslutett

1986-08-13 skrev Per-Göran Näss:

åtgärd dåFöranleder vidare verkställd utredning visat polisman C vidatt
tiden för iakttagelser "skuggan" fullgjort tjänstgöring vid ArvidsjaurK4av

sådana förhållanden frånunder han avföras utredningen.kanatt

I november 1987 inkom tips. föranlettsDet hade denett nytt av upp-
polisspåret dåmärksamhet kring förekom i massmedia. Tipsarensom

trodde polisman C ingick i baseballigan och sin iakttagelse iatt satte
påsamband med detta. Enligt uppgiftslämnaren hade polisman C en

småstadpizzeria i uppvisat "av den amerikanskaett typen vapen
polisen några åranvänder. Händelsen skulle ha inträffat "för sedan.

fåttUppgiftslämnaren frånhade informationen Nären annan person.
den kontaktades visadePU det sig denne hadeävenattpersonen av
uppgiften fråni andra hand. Uppgiften kom ursprungligen en man,
beträffande vilken endast förnamnet bodde intekänt. Mannenvar

ilängre staden, det lämnades del andra uppgifter honom,men en om
Någonvad hans hustru hette och han tjänstgjorde.t.ex. var numera

ytterligare uppföljning företogs dock inte.
Från december 1987 finns vidare utredningsanteckningar rörande

baseballigan och polisman C:s placering där. Utredningen ledde till
förhör med foto-den ursprunglige uppgiftslämnaren ochnya

konfrontation. direkt uppgifter framkom därefterInga dock. Kortnya
återlades ärendet ad efter Polismanbeslut Per-Göran Näss. Cacta av

gång.hördes inte heller denna
årdatering femMed oktober 1992, finns utrednings-senare, en

anteckning. konstaterasDär polisman Catt

föremålvarit för omfattande utredning, varvid kontrolleratbl.a. harman
då Någothans vapeninnehav och alibi för tiden, Olof Palme mördades.

anmärkningsvärt framkommit.har härvid inte

noterades vidareDet polisman C 1980 erhöll licens för Smithatt en
Wesson .357 Magnum och provskjutet. Uppslaget böratt vapnet var
möjligen knytas till beträffandevad tidigare känt och gjortärsom
polisman C, avslutade utredningsmannen.

gångerPolisman C flertalomnämnd i uppslagetär även ett an-
gående framgårY nedan. polismanse Det där C god vänatt var
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pekaruppgifter i uppslagetfrån oberoendevarandramed FleraY. ett
från sida. finnspolisman C:s Detbeteendehänseendeni skilda extremt

Cpolismanuppgifterfrån oberoendeflera varandravidare attom
uppseende.väcktförevisat sättett somvapen

säker-C hosakt polismantagit delKommissionen har omav en
i dettaingetinnehöll denhetspolisen. Sakligt värt noteraattsett

framgått materialet hos PU.det redansammanhang, utöver avsom
utredningpolisstyrelsenspolisman C iförekommerUtanför PU om

ifall avsnittiPolisman C berörsjfrhögerextrernism, vart treavovan.
"kvittera utsin fritid velathanuppgiftenutredningen:den attom

bråk skinheadsmellaneftergripitsbenämnd Y,god härvän, ettsomen
i Stockholm,Operabarenpåstående händelseoch invandrare, om en

fästadmed hakkorssvensk flaggauppvisatC skulle hapolismandär en
tillpolismänstidpunkt ochundersida oklarkavajslagets resor

Sydafrika.
ii Gamla1986 23novemberden 8Natten stanpersonergreps

attackmisshandel efterförStockholm, misstänkta en gruppen
två, till denne,och kamratgripna YSamtligainvandrare. utom varen

efter konfronta-frigavs undergripnaskinheads. Des.k. nattensenare
ibosattdock eftersom hankvarhöllsidentifiering. Yochtioner var

efter det Y:si Sverige. Kortfastställbar adressinte hadeUSA och att
enligt vadvaktdistriktC tillringde polismansläpptskamrat hade

befäl vid vakt-vakthavandepromemoriaframgår den somavsom
kriminalinspektörsigupprättade. Cdistriktet samtvarauppgavsenare

CPolismanbästahanskamrat vänner.och dennesY ettatt var par av
någotgjortnågon inteoch dennebuseintesade vidare Y attatt var

gång kvittera ut Y.förytterligaresedanolagligt. C ringde atten
ochpolisstationenCpå sig polismaninfannSenare natten

kon-uppgifternaStockholm. Sedanitillfälliga adressbekräftade Y:s
fastställd.därmedeftersom adressensläpptes Y,trollerats var

polisens klago-tillinträffadebefäl anmälde detVakthavande
beslutadelänspolismästarenBiträdandemålssektion intemutredning.

intemisstanke brottåklagare, eftersomvidare tillinte föra sakenatt om
varefteri massmedia,sedanförelåg. uppmärksammadesHändelsen

polisstyrelsensidet heterbeslötlänspolismästarenbiträdande att som
åklagare.tillinträffadeanmäla detsyfteklarlägganderapport,

Åklagaren ochkriminalinspektörenvakthavandeförhör med denhöll
intebrottmotiveringenmedförundersökningensedanlade attner

uppgifterför sin delinhämtadeutredningsgruppförelåg. Polisstyrelsens
med3 taladetvå vid vaktdistriktpolismänfrån och depolisman C som

polisstyrelsenkonstateradebedömningsinunder I attdenne natten.
i tjänsten:polisman C inte agerat
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C37Frågan har i stället gällt det inträffade såkan uppfattas polismanattom
otillbörligt allmänt sökt utnyttja sinsätt ställning polis förett attsom

Y38,förmå vakthavande befäl frige eller agerandet endastatt är attom se
försök identifiera och i övrigt sådanalämna upplysningarett att Ysom om

denne för uppfyllande gällande regler skulle kunna friges.att av

Det kan konstateras uppgift står uppgift vad innehålletgäller i detatt mot
eller de telefonsamtal utväxlades mellan polisman C och företrädaresom
för VD Enligt vakthavande befäl skall polisman C ha ringt tvåvid till-
fällen, varit mycket upprörd och uttryckligen sig vilja kvittera ut Y.sagt

Polisman C bestrider han påuttryckt sig det liksomsättatt uppgetts attsom
han skulle ha varit upprörd. Hans enda syfte med telefonsamtalet attvar ge
sådana informationer Y denne inte längre kvarhållas.skulle behövaattom

kan vidareHan bara erinra sig telefonsamtal.ett

Gruppen bedömningen då uppgift stårgör uppgift, det ickeatt ärmot
möjligt belägga polisman C otillbörligt söktatt utnyttja sinsättatt ett
ställning fåpolis för Y frisläppt. --- Gruppen ocksådrar slutsatsenattsom

eftersom inget i utredningen tyder polisman C sigatt handla iatt utgett
tjänsten, det i fall icke skulle kunna frågavart änannat ettvara om
olämpligt beteende fritid, vilket inte enligt gällande regler kan föranleda
någon disciplinär prövning.

Det upplystes avslutningsvis inte, påståttsY tydligen någotiatt som
sammanhang, lämnat landet efter det han släppts.att

Kommissionen har tagit del polismannämnts Czs akt hossom av
Säkerhetspolisen, där det fanns frånpromemoria 1986 med rubrikenen
"Bevara Sverige Svenskt BSS Knytningar till personal vid-
Stockholms pd och KVS Kriminalvårdsstyrelsen, vår anm.. Den
behandlar bl.a. den här aktuella framgårhändelsen. Det Y vid detatt
aktuella tillfället själv kände till polisman skulle fixa ut honom.att en

gåttDet hade inte hur alltsåY, i polisensutröna förvar,att som var
kunde detta. En kontroll hade dock visat "kändveta BSS-att en
medlem, namnet här uteslutet,vilken anställd vaktkonstapelär isom

tjänstgjorde denna natt". Det omtalasarresten, det käntäven att attvar
personal vid Allmänna häktet medlemmar i BSS.var

Polisstyrelsens utredningsgrupp påståendetbedömde även attom
polisman C skulle ha iakttagits dåOperabaren han visat nålupp en
med svensk flagga med hakkors fastsatt kavajslagets under-etten
sida. Det finns ingen uppgift händelsen skulle ha inträffat.närom
Polisman C bestred inför utredningsgruppen kategoriskt beskyllningen.
Ursprunget till uppgiften tydligen förekommit i massmediasom— -

37Polisman C anonymiserad i och kallades där F.rapportenvar
38Jfr föregående Y benämndes iKnot; rapporten.
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ingetfanns det enligtbestridandegick inte härleda. Mot Czsatt gruppen
riktig.talade för denatt varsom

C depolisstyrelsen polismanidentifieradeSlutligen sexsom en av
iför hans delhadetill Sydafrika. Resan ägtpolismän rest rumsom

bodde där. Hansvenskafebruari 1987; han hade besökt vänner som
någon tillsammansutbildningdeltagit isig inte ha arbetat elleruppgav

framgårbedömningPolisstyrelsenssydafrikansk polis.med resornaav
framgår ovilligpolisman Cutredningsaktenovan. Av attatt var

frånskillnad övrigaTillSydafrikaresoma.medverka i utredningen av
sig i övrigtochsig bandberörda ville han inte ävenmotsatteyttra
endast med vissdel akten kansaken.dokumentation Den tar avav som

utredningen benämns Fsvårighet få ifram den polisman äratt som
polisman C.identisk med

Polisman D

tidigast43 deangående och busspolisman DTipset är ett om-av
gång torde det hapolisen.spåren anknytning till Entalade med

utgår frånpolisspårets iakttagelserupphov. Detbetraktats helasom
till utredarnaanmäldejournalisten Lars K straxen man somomsom

busshållplats Jarls-Birgermärkligt vidsigefter mordet betett en
möjlig flyktväg.för mördarenhållplats belägen iärgatan, enen som

från 43.också bussförare linje Buss-uppgifterTidigt inkom en
händelse, vilketuppgifter kundeförarens och KzsLars avse samma
från förstainte allratidigt stadium,Redanökade intresset. ett men

in-polisman D. Dden hanidentifierade Kbörjan, Lars sett somperson
föremålhanpolisman ETillsammans medgick i baseballigan. var

s.k. OT-rummet.död i detanledning Rolf Machnowsför utredning i av
i flera tryck-från polisutredningen och tilldömdesifriadesHan ansvar

honomskadestånd från medier anklagatyttrandefrihetsmål deoch som
heltvidare utpekad iPolismanRolf Machnows död. Dför är annatett

Jerker.massmedia kallats vittnetiuppslag, person somav en

fråntips Lars K.På 1986 inkomden 343"Buss ettmarsmorgonen
Roslagstull, dvs.åkt Birger Jarlsgatanmed buss 43 längshadeHan mot

hållplatsen vidVidpå tiden för mordet.mordkvällen vidnorrut,
åkte dock intemystisk bussen. MannenEriksbergsgatan gick manen

hållplatsen. Klämnade Larsinnan bussenmed gick igenutan av
då något flerhan lämnadeåterkom eftermiddagen,med sitt tips under

fortsättningen kalladbussförare ilämnadedetaljer. 4Den enmars
stigit buss 43två mystiskabussföraren tipsett personer somom

frånhållplats. odaterat tipsEttEriksbergsgatansungefär 23.30 vid
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uppgiftslämnare och innehåll ocksåmed likartat finns isamma
uppslaget. Det har lämnats vid personligt besök. detDen mottogsom
har spaningsuppslaget antecknat bussföraren inte verkadeatt vara
riktigt normal i huvudet. Den 5 lämnade Lars tipsKmars samma
igen, vid personligt besök. då ocksåHan berättade han den 4attnu

identifierat på bussen polisman D. Han hade käntmars mannen som
dåigen D han besökte rättegång målsägande. Måletdär D gälldeen var

förtal i anledning Sveriges Television lämnat uppgift innebarattav som
bl.a. polisman gjordesD ansvarig för Rolf Machnows död seatt

Machnowfallet återkomovan. Den 9 bussföraren till polisenmars
angående de uppgifter han lämnat; han rädd hans tips kommitattvar
bort. Han preciserade med hjälp bussens färdskrivare vissa tids-av
uppgifter.

Den 11 hördes Lars K vid säkerhetspolisen. Han lämnademars en
fyllig berättelse, låg i linje med vad han tidigare uppgivit. Hansom
sade han trodde sig ha hört gåttäven skotten och han tillatt attnu
rättegången för kontrollera den han identisk polis-medatt settom var

eller polismanE SammaD. dag hördes bussföraren säker-man av
hetspolisen.

Den 13 hördes polisman D, han säkerhetspolisen.ävenmars av
Polisman D han redan hade hörts den 11 Mordkvällenattuppgav mars.
hade han varit hemma med sin fästmö. Poliserna föreslog de skulleatt
hålla omgående förhör med fastmön. Det ville polisman inte,D medett
motiveringen det skulle kräva frånhämtning arbetsplatsen och ledaatt
till förlust lön. Polisman D ville hon skulle kallas i vanlig ord-attav
ning.

Den 14 hördes fástmön. Hon bekräftade polisman Dattmars
tillsammans med henne varit hemma under mordkvällen. Morgonen
efter hade de väckts polisman ringdeE, och berättade Olofattav som
Palme död. D och E skulle tillsammans besöka påsin advokat kl 10var
lördagsmorgonen.

Samma dag hölls förhör med Lars dotter.K:s Lars K hade uppgett
han mordkvällen besökt där dottern arbetade och sedanatt teateren

tagit buss 43 hem. Syftet med förhöret med dottern kontrolleraattvar
det Lars K Innebörden de uppgifter dottern lämnade detsagt. attav var

tveksamt besöktLars K den Någraaktuella kvällen.teaternvar om
dagar bekräftade emellertid skådespelerskan Kim i förhörA attsenare
hon påträffat påLars K mordkvällen.teatern

Den 18 hölls s.k. konfrontationsförhör med Lars ochKettmars
bussföraren. förhörsprotokolletAv döma verkade det tveksamtatt om

åktde hade med buss.samma
Den 20 hölls förhör med bussförare, Unni UnniE. Emars annanen

körde buss 43 under mordkvällen. Hon beskrevturen senare en
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med K:sLarsEriksbergsplanhändelse vidpassande samt personen
förhöriUnni Egick Ingmarsgatan.signalement senareuppgavavsom
vidaretillfälle,vid dettapåverkad förhörsledaremhon känt sig seatt av

anmärknzingar.Sammanfattandenedan i avsnittet
åktframgick hadevadenligtapril hördesI sompassagerare, somen

bussförarenHanbuss K.med Lars att var en man.uppgavsamma som
Även kvällenfrån aktuelladensällskap ärkvinnligapassagerarens

uppgifterdebekräftadeutomlands. Honförhöret höllshörd; passage-
lärrmat.raren

den 2hanberättadeigen. Hanbussförarenmaj hördesmitten attI av
på 43.buss HanarbetspassK underkontaktats Larsmaj hade ettav

bilder tid-visathadeLars KK:s hem.därefter besökt Larshade ur
polisman E.ochpolisman Dbilderfanns399, där detskriften

polisman D.känt igendå omedelbarthadeBussföraren
med polismanförhörhöllsjuli 1987år iDrygt ett nyttett senare,
hämtatsåklagare haskulle honEnligt beslut utanfästmö.D:s av

eftersomi hemmeti stället hörashon komföregående kallelse, attmen
tidigarebekräftade sinahand Honlitet bamhadehon att taett om.

förhöret.upprördå polisman D:s överblev vägnaruppgifter. Hon
hela ärendetredovisades1987oktober-novembermånadsskiftetI

studeradeUlf Karlsson,spaningsledaren ävendåvarandeför den som
adi praktiken ha lagtsuppslagetDärefterhandlingarna. acta.synes

medemellertid förhörhölls1987decemberI ett somman,en
28denfredagenuppgivit tillbringadetidigarepolisman Denligt vad

Åzs berättelse.stödde Dzsuppgifterpolisman D.februari 1986 med
skullededennes fästmö ätaochpolisman D närhade dock lämnatHan

19.30-20-tiden.vid
rubbaallvarligtägnadehandlingarflerauppslaget finns är attI som

sålunda i radioprogramharHantill bussförarenstilltron ettutsagor.
påtillfälletaktuella43 vid detbussdehävdat män stegatt en av som

införti ärendethartill hanutkläddkvinnamordkvällen man,var en
till utred-han harhandärbygglovstvistmaterial part,rör varsom en

fördåvarande redaktörenbegåttsmeddelat mordetningen att av
debattsidaNyheterstidningen Dagens etc.

maj 1993.i Detdaterat äri ärendet ettsista underuppslaget ärDet
från Leif KP. Larsvidarebefordradeåklagaren HelinAnderstips som

1986 länmateller 4den 3samband medhade i ett tv-program mars
Leifsamtal PdetUnderpolisman D.gälldetill Leifuppgifter P. Det

"lämnadeLeifvarvid Pförbi,Holmérkom Hanshade med Lars K
mördarenorden härmedtill Holmér äröver Lars K vetsom vemen

viddet skettvarförvidare liksomförtsvarför tipsetoklartär. Det är
tidpunkt.denna sena
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"Vittnet Jerker". I massmedia har benämnts vittneten person som
Jerker" redovisat iakttagelse polisman D. Mordkvällen hanen av var

Monte Carlo. Han träffade där kvinna,restaurang Kicki Deen
lämnade vid 22.30-tiden, gick Kungsgatanrestaurangen Vasa-mot

vek okänd och så småningomkomgatan, till Adolfgata norrutav
Fredriks kyrkogata. Mellan Holländargatan och Adolf Fredriks
kyrkogata iakttog de atletisk med rödaktig walkie-talkie. Påen man en
Adolf Fredriks kyrkogata eller7 9 gick de in i föröppen port atten

sig. De tände intevärma ljuset. Plötsligt kom springande nedfören man
Han på sinnästantrappan. Mannen medväg walkie-paret ut.sprang

talkien har Jerker identifierat polisman D. Jerker sigsägersom -
ha anmält sina iakttagelser till polisen redan veckan efter mordet, men

återkompolisen inte, detta hade överenskommits.trots att
förstaDet uppslaget i angåendeutredningen Mauno som synes

identisk frånmed Jerker, maj 1988. framgårär Det inte detvara om
Mauno L tagitär kontakt med ellerPU Mauno lämnadeLtvärtom.som

i huvudsak de uppgifter framkommit i massmedia. framgickDetsom
vidare han och Kicki hade fortsatt Sveavägenatt och fram tillut
mordplatsen, där de hade bevittnat upplivningsförsök och kvarstannat
tills ambulansen lämnat platsen. gåttDe hade sedan hem till Kicki i
Gamla där hon bodde i liten lägenhet Storastan, Nygatan. Etten

förhör hölls kortnytt senare.
Vid slagning framkom Mauno L, till yrket sjuk-att som var

vårdsbiträde, hade viss kriminell belastning, känd säker-men var av
hetspolisen. Ett förhör hölls PU i slutet maj. såDet gick tillnytt av av

Mauno L hämtades vid Centralstationen, varefteratt han vallades
de varifrånplatser han redovisat iakttagelser.runt Samma dag som

detta ägde hördes Mauno L:s sambo telefon. En till Maunovänrum per
hördesL kort därefter. I september 1988 upprättades promemoriaen

samtalöver PU haft med journalisten Maja R, där dennaett redovisade
kontakter med Mauno liksom del bedömningar angående denne. Ien
oktober år föreslog utredningsmannen enligt vad anteck-samma som

uppslaget skulle läggas ad följande skäl.nats att acta av
Utredningen visade Mauno L lämnat motstridiga uppgifteratt om

mordkvällen och Identiñeringen polisman hadeD gjorts uti-natten. av
från tidningsbilder långt efter mordet. Utredaren betraktade identifie-
ringen "misstänkt självsuggestion. Mauno L:s uppgift hansom att
ringt dåvarandetill palmeutredningen efter mordet hade inte avsatt
några spår i form spaningsuppslag, varför uppgiften kunde miss-av
tänkas Den kvinna Mauno L varit tillsammans medvara osann.
mordkvällen och hade inte kunnat identifieras. Vid vallningen pånatten
Stora Nygatan visade Mauno L negativt intresse för försöket spåraatt
Kicki. Journalisten Maja Rzs uppgifter visade vidare Mauno Latt
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svårligen kunde fästagjordeändrat sin berättelse sätt attett mansom
tilltro till denne.

Polisman E

något iuppslag,utpekad idirektintePolisman förekommer vartE som
utred-polisman E iförIntressetnågot inom PU.fall inte utrettssom

vattenläcka inågra vidsamband medningen väcktes i att enpersoner
walkie-talkies ochhjälm,fann SS-1987lägenhet höstenhans ett paren

föranledderadioutrustning. Dettanågot uppfattadedeiakttog somsom
Polismanmassmedia.publicitet iomfattandeutredning och sedermera

hanpolisman DmedTillsammansbaseballigan.ingick iE var
s.k. OT-död i detRolf Machnowsföremål anledningför utredning i av

tilldömdes iochfrån polisutredningenifriadesHanrummet. ansvar
från medieryttrandefrihetsmål skadestånd deochflera tryck- som an-

död.för Machnowsklagat honom

fastighetdenägdevattenläckan C,HansupptäckteDen somvarsom
förhörutförligthöllsanledning dettabodde. Ipolisman Edär ettav

följande.framkomhuvuddragmed honom. I
husetsi taketsjälv vattenläckan tvättstuga.upptäckteCHans

Efter ha söktlägenhet.polismanunder EzsbelägenTvättstugan attvar
in i lägen-gick hanrådgjort med kollegor till dennepolisman ochE

polismantilloch kollegafastighetsskötarenmedtillsammansheten en
friläggaskulle eftersökasläckanNärE, Max M. atttvungenvar man

skåp. Bland sakernaiflyttades del sakersamband med detI ettrör. en
sidorhjälm,ochtvå walkie-talkie-apparaterfanns svart varsen

starktkändeChakkors. Hansrespektivefanns SS-märke ettettett
antal jävlavidare ettlägenhetennoterade iinför hjälmen.obehag Han

tvåsig delsrörderass1ade. Detalltså blinkade ochapparater omsom
helthade entelefonbl.a.stereoanläggningar, dels annat, somenom

dock iTelefonenhar.Svenssonvanligakaraktär vadän varsomannan
intrycki Hanskundeoch för sig atttyp varannonser.seen som manav

inspelningsutrustningen.medsammankoppladtelefonen var
uppställt".mycketväldigtpå mängden saker,reageradeHans C var

bestodkvm och41framgår lägenhetenförhöret vidare ettAv att avvar
sakerna stoddärbadrum.hall och Detkök, matrum,samt rumrum

framgår det Hansalltså förhållandevis litet. Vidareuppställda attvar
eftergjordesi lägenhetenuppställtstodreflektioner detCzs över som
hadehittats; dettahadewalkie-talkie-apparatemahjälmen ochdet att

misstänksamhet.väckt hans
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Hans C berördes illa det inträffade. funderade påHansagtsom av
hur han eventuellt skulle vidare. Han verksam kommunal-var som
politiker och i kommunfullmäktige på socialdemokratisktsatt ett

Öhrn,mandat. denAv anledningen han bekant med Rolandvar som var
vice ordförande i polisstyrelsen. beslötHan sig för tala med denne.att

olikaAv skäl blev detta inte förrän två veckor efter händelsen/av ca
upptäckten. Den 5 oktober 1987 lämnade han sin redogörelse till

Öhrn,Roland varefter igång.det hela rullade
Fastighetsskötaren Lennart B hördes dag Hans C.samma som

Utöver vad framkom i förhöret med denne Lennart B bl.a.som uppgav
den polisman med bar civila kläder och avlägsnadeatt sig eftersom var

3-4 minuter, eftersom han kände sig överflödig. CHans och Lennart B
vari lägenheten och arbetade l-l l/2 timme. Enligt Lennart teddeBca
sig lägenheten radiostudio eller dylikt hem.än Hanettmer som en som
irriterade sig särskilt bandspelare frånslog till och sårätten som
ofta. fannsDet lampor lyste eller blinkade. fickHan uppfatt—som
ningen avlyssnat.allt förekom i När de lämnadeatt rummetsom var
lägenheten Lennart tillB CHans han inte ville gå in i lägenhetenattsa

igen. "Jag förstår dig, svarade Hans C. När de kom fann deensam ut
två uniforrnerade poliser utanför låstaden Denytterporten. ene var

aggressivnärmast och ville kontrollera lägenheten. CHans sigmotsatte
detta och efter stunds dividerande sig polismännen Be-en gav av. -
träffande själva vattenskadan Lennart B denna bestod iattuppgav en

förslitningsskada.normal
Polisassistenten Max hördesM i november 1987. sågMax M ingen

nazisthjälm den torde ha kommit fram efter gått.det han Hanatt
ansåg det fanns i fullt normala grejor. Telefon-att rummetsom var

slog det ringde. villenär Han själv denstänga närsvararen av
polisman ringdeE medan Max M fortfarande kvar i lägen-upp var
heten. Svararen började då blinka och På frågaspela in. sade dock
polisman E det inte någonspelade roll bandet rullade.att att

Ett utförligt förhör hölls i detta ocksåsammanhang med polisman I
jämför denne nedan. Polisman tjänstgjordeI vakthavandeom som
befäl och chef för den s.k. A-turen. I polisman Ezs chef.var

Polisman fåtthadeI kännedom det vattenläcka iattom var en
polisman Ezs lägenhet och sände tillgänglig polisman till platsen.ut en
Syftet bereda hantverkare tillträde till lägenheten och begränsaattvar
eventuella skador. betraktadeHan detta vanligt polisiärt jobb.ettsom

På frågadirekt upplyste polisman I han väl kände till detatt att
fanns nazisthjälm förekommit inom polisen. Den hade figureraten som
i år.15-20 När talat saken poliser mångaemellan hadeen man om
igenkännande Jaså, det den jävla hjälmenär vissteHansagt: att
den förekommit vid fest Valön, där polisfacket har rekrea-en en
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deltillvaratagithadeår Polisman Etidigare.tionsanläggning, ett enpar
denoch tydligen ävenpolisman I:sfesten, bl.a. metspö,saker efter

hjälmenmedbetraktade dettaIPolismanifrågavarande hjälmen. som
uppgivenhetvissvidareuttryckteoskyldigt. Polisman Iotroligt en

tillutredning kommagrundligmöjligheten ettgälldedetnär att genom
förbeskylldhanSjälvpolismän.misstänkliggörandetmedslut varav

skål mordet.förutbringatmordet haefterpolisfest dagenvid enatt en
ihade dementeratsoch detluftengripetdettaTrots attatt urvar

fortsatta förhöretdetUndercirkulera.uppgiftenfortsattemassmedia att
varvidfesten,aktuellatill denbakgrundenförpolisman Iredogjorde

suttit i kommun-hadecenterpartist ochframgick Idet bl.a. att var
fullmäktige i Nacka.

intagna,Sven Afrån journalistentvå handlingarfinnsuppslagetI
14.10från telefonsamtalminnesanteckningrubriceradär somvarav en

Öhrn, kopiaochpolisstyrelse" utgörSthRolandmedkl 10.45 enannan
denLeijon. AvAnna-Gretajustitieministemdåvarandetillbrev

medkontakterhaftSven Ahadedömahandlingenförstnämnda att
Öhrn hosangående vattenläckanuppgifterfått detaljeradeochRoland

fram-C.Hans Detdärviduppgifter lämnatsoch depolisman E avsom
dig intehålla jagmenvidaretillsgår lovathadeSven A tyst,att geratt

många till".timmar
till förhöretAnledningen1987.hördes i oktobersjälvPolisman E

i slutetlägenhetfynd gjorda i polisman Ezsvissa avvarauppgavs ---
form kommu-vattenläcka, ilokalisering1987 vidseptember avenav

etc..utrustning,elektroniskWalkie-Talkies,nikationsradioutrustning
följbl.a.framkommerförhörsprotokolletingående. IFörhöret var

hadepolisman Ieftersomförhöret,anledningen tillkände tillHan
frågor kringställtjournalistuppringdblivithanberättat att somenav

upplystJournalisten hadeupphittats.den hjälmvattenläckan och som
Öhrn ifrån vidfått uppgiftersinahanpolisman I att namnmanenom

polisstyrelsen.
isin sjukahospolisman Ebefann sigupptäckesläckanNär mor

Göteborg.
hand,hade denhanpolisman EBeträffande hjälmen att omuppgav

festefteromhändertagit denhadeHaninte desshan ägare. enmen var
ingenår hadesedan. HanValön förrekreationsöKamratemas ett par

enligt vadanvändes,Hjälmenägde den.aning som synesom vem som
anspelningjokes medpracticalförframgå förhörsprotokollet,av

så-"ochhögerextremismmediernaförekommit iuppgifterde omsom
KanalenradioprogrammetiNorrmalmspolisen,dant hos reportagen

frågainteriktig, detHjälmen teater-särskilt.nämns omvarvar
rekvisita.
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Beträffande walkie-talkie-utrustningen polisman E hanattuppgav
skaffat denna omkring 1983-84 han tillsammans dåvarandenär med sin
flickvän bodde på landet. Det rörde sig s.k. PrivatRadio, attom en

friluftsaktiviteter.användas vid Utrustningen hade emellertid inte just
kommit någontill användning.

Polisman E det i lägenheten i övrigt fanns TV,attuppgav stereo-
anläggning förstärkare, radiodel, kassettbandspelare, CD-spelare och
spolbandspelare, 2 videobandspelare, hemdator, transformatoren en

telefonsvarare.samt en
Han förnekade bestämt han skulle någonha haft utrustning föratt

avlyssning eller liknande och ha frågandeställt sig införsynes
uppgifterna elektroniska prylar. Han berättade vad han användeom
sina saker till och fick också frågor sin videokamera.om

Polisman E mindes inte vad han gjorde mordkvällen, kommen
ihåg han efter väcktes dåvarandesinatt flickvän medmorgonen av
beskedet måste"Du lyssna TV:n, statsministern har blivit mördad".
Han bodde vid detta tillfälle i inte i den lägenhet där vattenläckan
inträffade, dit hade han flyttat ganska årexakt Han minnsett senare.
inte han tjänstgjorde den 28 februari 1986, trodde han hadeom attmen
haft fridagar vid den tidpunkten. Han han hade tillbringatantog att
kvällen i hemmet dåvarandemed sin flickvän.

Av protokollet framgår förhörsledaren uppmaning frånatt
förundersökningsledningen, "erbjöd" polisman E poliskontrollen av
det fanns i lägenheten. Polisman E ville låtaemellertid inte utförasom
kontrollen; han trodde inte det skulle varken "till frånellergöra iatt
massmedias eftersom iögon alla fall skrev och sade bara detman man
ville".

ångradeHan sig emellertid se förhörsledarens berättelse nedan och
i slutet november 1987 beslöt förundersökningsledaren, biträdandeav
riksåklagaren Axel Morath, husrannsakan hos polisman E skulleatt äga

I beslutet denna företogs på Ezs begäran.att Irum. angavs egen
protokollet finns bl.a. intagna fotografier diverse TV-, tele-stereo-,
fon- och datautrustning. Det avbildats såvitt kan bedömasutgörsom
normal hem-utrustning.

Den f.d. flickvännen hördes Säkerhetspolisen fem dagar efterav
förhöret med polisman E. Hon hon varit sammanboende ochattuppgav
förlovad med polisman E. De hade varit tillsammans under tiden 1982-
1986. Hon hade inte underrättats varför hon kallats. I protokolletom

39 ÄndamåletI uppslaget finns i 1984 utfärdad licens för polisman E.en mars
angivet "Fritidsändamålär ridning, fiske och vildmarksliv privatradiosom som

intagen. Licensinnehavare är. Licensen har annulerats i juli 1987 grund av
bristande betalning.
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honkänna tillkunde hon intedet skäletantecknats "avdärvidhar attatt
fredagengjordeoch polisman Etillfrågas vad honskulle närmare om

framgår intekvällen.och Det1986 under dagen28 februariden
hadeutgå från inteansåg honsig kunnaförhörsledarenvilket attsätt

polisman Emed denneefter förhöretsakentalat med polisman E om
talade ivarandra ochkontakt medgodövrigt de hadeför attuppgav

gånger vecka.telefon 3-4 per
adress polisman Ebodde dendenna tidde vidHon attuppgav

dåfrån den lmordetminneuppgivit. Hennes marsmorgonenvarav
såg sedanförmedlade nyheten. Honuppringd sinblevhon mor, somav

hade ingetväckte. Honhonpå polismantillsammans medTV som
trodde honkvällen innan,gjorde dagen ochvad deminne attmenav

fråntjänstgöringslistormed stödhar honsjälv arbetade. Sedermera av
såväl lördag honfredagarbetadehonarbetsgivaresin attuppgett som

arbetsschemahadeStockholm. honaffär i Närtjänstgjorde i ett aven
brukadeEftersom degå kvällen.aldrigbrukade honslagetdet ut

tillbringadefrån polisman Eutgick honallt tillsammans ävengöra att
angående radiout-uppgifterbekräftade EzsHonkvällen i hemmet. -

slagetutrustning detanskaffande. Enligt hennerustningens avvar
telefonen inteeftersomtid boddetrakter där dede lantligavanlig i en

kanotpaddling.vidde denpålitlig. tilladealltid Hon använtattvar
angåendeuppslagutläsas PU:skandet sagda,Utöver vatten-som ur

viaPalmekommissionentidigarehar denpolisman E,läckan hos
kompletterandeS inhämtatutfrågning och JanPer-Göran Nässav

upplysningar. följ ande.berättatDe har
Sven-ÅkeSäkerhetspolisenförkallades till chefenPer-Göran Näss

sammanträffade1987. Hanfredageftermiddag i oktoberHjälmroth en
Öhrn.RolandpolisstyrelseStockholmsordföranden imed vicedär

Alvik,från ifastighetsägarefått informationhanDenne att enuppgav
sambandoch ilägenhetvattenläcka idet varitgick ut att enensom

lägenheteniiakttagelsergjortmed det hade apparater som manavman
funnithaderadiocentral. Dessutombedömde utgjorde man enen

utredauppgiftskåp. fick iPer-Göran NässSS-hjälm igammal attett
från vilkenspaningslokaldärförSäkerhetspolisen ordnadedetta. en

därpåPå veckanonsdagenkunde övervakas.lägenhetpolisman Ezs
Öhrn säkerhets-kontaktatinnan hanberättade hanåterkom och att

hade velatSven Ajournalisten Sven A.tilllämnat uppgifternapolisen
Öhrn förmått avvaktahonomhadepublicera uppgifterna, attmen

vecka. Dengått medhadepolisens utredning. Sven A väntaatt en
offentlighetavsåg emellertid Sven Aföljande dagen, torsdag, att ge

då i praktikensäkerhetsavdelningenshela saken. Trots att varspanare

4° 1996.utfrågning 26denPalmekommissionenstidigareDen mars
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plats beslöt i det läget avblåsa övervakningen, be-attman som
dömdes meningslös i det polisman E skulle komma varskosatt

publiceringen. I stället gång,vanlig utredning isattesgenom en som
omgående inleddes med polisman E hördes.att

I samband med förhöret upplystes polisman E han hadeattom
möjlighet begära få husrannsakan gjord, för säkra be-att att atten
visning sin oskuld. Detta avvisade polisman E i affekt. Efter ettom par

återkomdagar han och undrade erbjudandet kvarstod. Förhörs-om
ledaren dåJan S vände sig till riksåklagaren och begärde fåatt
genomföra husrannsakan hos polisman EnligtE. S kanJan hus-en en
rannsakan inte genomföras med den misstänktes samtycke. krävsDet
laga grund och beslut. Jan S underströk i sammanhanget hanett att som

ansågutredningsman sig ha lika någonsbevisa oskuldrättstor att som
någonsbevisa skuld, han betraktade åtgärdenävenatt extra-om som

Påordinär. frågadirekt hur visste E:s lägenhet iattman var samma
skick i samband med vattenläckan och den utrustningsom om som
avfotograferades densamma den utrustning hyresvärden sett,var som
svarade Jan S de sig kunna spåra de veder-att ansett apparater som
börande beskrivit i förhör, bl.a. hade den blinkande identifi-apparaten

vanlig telefonsvarare.erats som en
I polisstyrelsens utredning angående högerextremism inom

Stockholmspolisen behandlades fyndet nazisthjälmenäven hosav
polisman E. Polisstyrelsens utredningsgrupp klarlade vissagenom
efterforskningar Valön, den plats där polisman E sade sig ha bärgatatt
hjälmen, förvärvades Föreningen Kamraterna 1955. fann dåManav

föremålolika med nazistemblem. Föremålen skall dock ha samlats in
och förstörts. Polisstyrelsen ansåg förhållandedetta fick för-E:satt
klaring till hur han kommit i besittning framståhjälmen änattav som

sannolik. Polisstyrelsen konstaterade slutligen oaktat vadmer att man
kan åsiktha för det någonlämpliga i privat inneharattom en
nazisthjälm, ändå måstedetta tillhöra den enskilde polismannensanses
privatliv.‘

Vid kommissionens granskning handlingar hos Säkerhetspolisenav
har följande framkommit. Polisman finnsE enligt uppgift inte registre-

pårad spårde vid densätt än säkerhetskyddskontrollavsättsannat som
alla genomgår.poliser alltsåVi har fått uppgiften det inte finnsattsom

någon akt angående polisman vårE. Inte heller registerförfrågangav
någon hänvisning till ärende där polisman förekommer.E

I ärendet SK 8-82 finns emellertid omfattande materialett om
polisman E. Det gäller uteslutande "vattenläckan". Handlingarna be-
kräftar det Per-Göran Näss inför kommissionen över-attuppgav om

4 Rapporten 28.s.
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grund denintetgickförbereddespolisman Evakning avommenav
på vanligtalltså förhörhöllsställetuppmärksamheten. Imassmediala

framgår polisman Edockhandlingarnapolisman E. Avmed attsätt
Även åtgärdergåendelängrelägenhet.övervakad viafaktiskt envar

underuppträddefrån Säkerhetspolisen,tjänstemanförbereddes; somen
via hyres-sigskaffadelegitimation,falskanvändeochfalskt t.ex.nanm

dokumentationenSåvällägenhet.tillnycklar Ezsvärden falska som
intryck.välordnatförhållandena ochåtgärder förbeskrivna vantettger

säkerhetspolisensdokumenterardettamaterial sättDet som
inte ifinns detfalliöverlämnats till PU,haoperationer vartsynes
dettavihandlingargått igenom. Dekommissionenmaterialdet som

spanings-gäller vidtagnasäkerhetspolisenåterfunnit hosendastsätt
framkommit.därvidåtgärder och vad som

Polisman F

Södermalmspiketen.i den s.k.mordkvällentjänstgjordePolisman F
beordradesochtvå larmanropetsvaradedePatrullen somvar en av

andraföre denSöderströmdit efter Göstaanländetill platsen. Den men
föredenföruppmärksammatshar ävenPatrullen straxpiketen. att

bliskulle kommalåg i detsig i de kvarter attbefannmordet somsom
bistå polisman Fmeddärvid sysselsattflyktväg. Denmördarens attvar

påparkeradstodbil,sin privataflyttadå skulledenne som
polismanuppmärksammatsvidarehar103. DetRegeringsgatan att

förföljandetbeordradespoliserfyrade uppta avsomsom var en av
Tunnel-iförsigha förflyttateftergärningsmannen, trappanatt upp

självhonomnågot enligtoch kräktes,stannadeände,gatans som
burksveptepatrullen fick larmetpå samtidigtberodde han enatt som

Coca-cola.
mord-iakttagelsersinapolisman F1986 hördes2Den ommars

platsen.
vilketenligtangående polismantipsinkom11Den ettmars

högerkantenpååsikter denvapenñxerad, hadepolisman F ytterstavar
hördesSamma dagNalen.på Regeringsgatanoch bodde nära

före-sinaochmordplatseniakttagelserånyo sinapolisman F omom
mordet.just förehavanden

polisman Ffrån 1986juniutredningsanteckningEnligt varen
utförtshaövrigt,iUtredningensäkerhetspolisen.vidkänd synessom

polismankontrollidokumentationenbestår enligtden tiden,under av
vapen,förlicensvapeninnehavtjänstgöringsförhållanden, treFzs
ärendetladePer-Göran Nässanställningsförhållanden.ochbostadsort -

1986:i juniefter beslutad acta
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Verkställd utredning visar polisman varit i tjänstF vid tillfället och iatt att
övrigt inget framkommit honom betydelse för utredningen.ärom som av

I september 1986 hördes polisman gångF sinaän iakttagelseren om
mordplatsen m.m.

I 1989 lämnade journalisten Börje informationH polismanmars om
F. Börje H träffat polisman Fattuppgav en person, som sommaren
1985, denne anmärkningsvärt,uppträttansett att uttryckt starktett
samhällshat och verkat obalanserad. Enligt Börje H polisman Fvar
anställd hos polisman A efter mordet. Tipset inte ha föranlettsynes
någon utredningsåtgärd.

juniI 1990 begärde PU med förtur provskjutning polisman F:sav
Smith Wesson .357 Magnum. åtta månaderDrygt inkomsenare
utlåtande från SKL provskjutning. Resultatet negativt,vapnetsang var
dvs. inget tydde de upphittade kuloma utskjutitsatt vapnet.ur

I 1992 inkom fråntips uppgiftslämnare, hadeettmars en som
inhämtat uppgifter polisspåret i massmedia. Uppgiftslämnaren be-om
rättade bl.a. händelse före mordet tydde polisman Fattom en som

fientligt inställd till Olof Palme låtaoch kunde det komma tillvar ut-
tryck aggressivt Uppgiftslämnarensätt. andraett angav personer

skulle kunna höras händelsen. Uppgiftslämnaren hördessom om
ytterligare gång årknappt Några andra uppföljnings-etten senare.
åtgärder finns inte dokumenterade.

Som framgått polisman självär F aldrig hörd de tips där hanom
utpekats. Däremot föreligger alltså antal förhör med honom iett en

del utredningen, nämligen den förhållandenagäller kringannan av som
mordplatsen efter mordet.

I det första förhöret sades inget illamåendeeller Itrappor etc.om
det andra, dryg vecka omtalades bilflytten och hur hanen senare,

uppför rulltrappan då gick igång. Inget sades heller dennasprang som
gång illamående.hans förhöretI i september 1986 F hanom attuppgav
åkte baklänges uppför rulltrapporna för dematt tog trappornage som
säkring. komHan därvid sist polismännen. 1994 hördes han iupp av
anledning uppgifter i TV-program. Han berättade dåettav om
illamåendet och sade han de poliser kom springaatt attvar en av som
uppför leder till Malmskillnadsgatan.trapporna Han hade justsom upp
innan druckit burk Coca-cola och det orsaken till måstehanatten var
kasta språngmarschen.efterupp

Ur utredningen i övrigt kan följande Polisman F anlitadesnoteras.
skjutinstruktör, varvid han hade efterträtt polisman PolismanA. Fsom

slutade tid efter mordet polis, kom sedan tillbaka.en som men
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promemoria1992 upprättad harEnligt Ulf Karlsson i marsen av
dyrkadeNilsson polisman Fpolisöverintendenten Curt uppgett att

vapenfixeradpolisman Enligt promemoria polisman FA. samma var
långt hade Curt Nilssonhögerkanten. Informationenoch politiskt ut

1988. Ulf Karlsson hadevid Ulf Karlsson i novemberlämnat besök hos
omgående till vidare nedanuppgifterna vidare PU selämnat om

återges.promemorianSödermötet", där

Polisman G

polisman G. första inkomfinns flertal tips gäller DeDet ett sammasom
6 1986.offentliggjordes, dvs. den Dedag fantombilden marssom

innefattadefrån likhet fantombilden,utgick just polisman Gzs med men
också kunnavapenintresse och personlighet skulleuppgifter somenom

På spaningsuppslagen finnsförenlig gämingsmans.med ett avvara en
polisman L.OBS Kompis med Ihandanteckning: namneten

där G tjänstgjortapril 1986 officer vidlämnade ett regementeen
lik fantombilden ochdetaljerade uppgifter denne. G mycket varom var

bakgrund hansövrigt mycket sannolik gärningsman, bl.a.i mot aven
attityd.skicklighet med och hansvapen

från läkare1992 finns samtal medI underuppslag ettett enmars
i 1992 ochringde till tipsmottagningenantecknat. Läkaren mars

för31 oktober 1988 hade berättat PUberättade han denatt om en
sig gjort märkliga uttalanden.patient hade betett avvikande ochsom

1988G. hade vid tillfällen underPatienten polisman Denne trevar
vårdats narkomanvårdsavdelning, in fördär taspersoneren

frånavgiftning. förde vidare uppgifterkorttidsbehandling och Läkaren
medicinberoende.avdelningen. Polisman G hade varitpersonalen vid

uppgifterenligt polisman GzsBeroendet skulle, läkaren, egnauppgav
frånåterkommit Främlingslegionen.uppkommitha 1985 sedan han

anmärkningsvärda uttalanden,Polisman G skulle ha antalgjort ett som
uppmärksamhet.hade väckt personalens

uppgifteni anslutning tilluppslaget finns följande antecknatI även
i med utredningen redan 1988:läkaren varit kontaktatt

42 avståndnågonSkjutaHan skulle bl.a. ha är attmeterssagt: som an-en
kommunist-hade uttryckt allmäntvända knark. vill det". HanMan göra ettom

33-åringen, förekom i dennes antecknings-hade sig känna hanhat. Han sagt att
polisbefäl,förhörts Palmeutredningen, han skyddadesbok, han i attattatt av

två knivar och pistol hanhan ständigt gick beväpnad med minst attsamten
sitt tjänstevapen under huvudkudden.ibland medsov
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Det överenskoms vid det tillfället påpolis skulle besöka läkaren hansatt
erhållaarbetsplats, för fullständiga uppgifter. anslutningI tillnäraatt mer

detta samtal kom utredningen mordet Olof Palme koncentrerasattom
till den tidigare någotmisstänkte Christer varför besök polis blevav
aktuellt eller i fall skjutet framtiden.vart

april från sjukvården,I 1994 inkom tips gång fråndennaett nytt en
psykolog arbetade vid sjukhus den nämnde läkaren.som samma som

ansågUppgiftslämnaren polisman G hade personlighetsprofilatt en
passade in frångämingsmans och ställde utgångs-densom en en

punkten relativt detaljerad diagnos G. Strax dessförinnan finns
registrerat tips polisman G hänför sig till dennes likhet medett om som
fantombilden. påBilder G bifogades. I september 1996 inkom tipsett
från polis träffat polisman G i USA. grundade sigDet Gatten som

allmänt avvikande och uppgiftslämnaren hört talasattvar enom
polis skulle ha varit aktuell i utredningen mordet. Uppslagetsom av
angående polisman G avslutas framgårkort promemoria där detav en

G anställd vid citypolisen, århan sedan drygtatt att ettnumera var men
tjänstledig för studier i USA. Promemorian daterad i septemberärvar

1996.

angåendeUtredningen polisman G inleddes omgående. Säker-
ingåendehetspolisen höll och till förhörbryskt i polisman Gzsett synes

hem eftermiddagen dag de första tipsen kom in sesamma som
vidare Gzs JO-anmälan nedan. Det konstaterades polisman Gattom
bar mustasch På frågaoch helskägg. såhan han sedanatt sett utuppgav

månad tillbaka. fickHan vidare redogöra för påvad han gjort mord-en
dagen och kvällen. Han han kvällen varit tillsammansattuppgav
med sin sambo hos hennes bror i stockholmsförort för hjälpa tillatten

måttmed flytt. Han hade emellertid dåligt åktoch hem med taxi viden
2l-tiden. gåttHan hade och lagt sig omkring kl 23. Ungefär 23.30 hade

frågathans sambo ringt mådde.och hur han Polisman G medverkade-
till hans sambo, kom hem under förhöret, kunde höras vidatt som

tillfälle de dessförinnan fått samråda.tillfälleutan att attsamma
Sambon bekräftade bl.a. hon ringt påhem vid 23-23.30 mordkvällenatt

dåoch polisman G efter fotograferadesDagen polisman Gatt svarat. -
frånpersonalen Säkerhetspolisen för dokumentera skäggväxten.attav

Enligt anteckning i förhörsledaren upprättad promemoriaen av var-
polisman Gzs skägg och mustasch vid förhörstillfállet inte längre än att
det frånkanske kunde ha odlats fram och med morddagen.

På frånspaningsuppslaget den 6 1986, enligt vilket det tillmars
spaningsledningen inkommit flertal uppgifter polisman Gzsett om
likhet med fantombilden, finns beslutsanteckning undertecknaden av
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Ärendet vidare1986-06-12. föranleder ingenPer-Göran BeslutNäss:
åtgärd

föremålUtredningsåtgärdema G blev för JO:spolisman pröv-mot
krimi-1988-02-19. Anmälan ingavsning JO:s beslut attgenom

JO i 1987 lämnadenalkommissarien John vid besök hosJ ett enmars
så uppfattatPolisman G, denneredogörelse för ingripandena mot som

åtgärdernaframgår upplevt de vidtagnapolisman Gdem. Det att som
mycket obehagliga.

hållits med polisman G ochde förhörEfter ha konstateratatt att som
rättegångsbalken ägnade JO hel delhaft ihans sambo stöd en

polisman Gzsgenomsökninguppmärksamhet ägt rum aven som
någon månklädskåp osäkert ingreppetEnligt JO det iVD omvar

i regeringsformens mening ellerbetrakta husrannsakanatt omvar som
förhållandet polismyn-civilrättsliga mellanvarit utflöde detdet ett av

arbetstagare/skåpinnehavare".såsom JOdigheten och polisman G var
Någon direkt kritikhusrannsakan.benägen detnärmast att se som en

Till saken hörfrån dock inteJO:s sida utmynnade attresonemanget
åtgärden,föranstaltat polis-vad dendet förblev oklart ytterst omsom

åsyftat Enligtmed densamma.överintendenten Wranghult,Hans
avsåg någoninte husrannsakanuppfattning hanWranghults attegen

polisman Gde allmännaskulle endastgöras, utrymmenutan att som
betraktasundersökas. JO:s beslut, kandisponerade skulle somsom

bekräftar JOnågot avslutas med bedömningöverslätande, attsomen
ogillade helheten:haft överseende med enskildheter, men

gåttsvårt för onödigt brysktvärja mig intrycketJag har att att man---
påtryckningarmån förekommitoch det i visstillväga polisman G attmot

såledespå åtgärder. förefallerför med olikadenne skulle Detatt som om
åtgärderna betydligtpolisman G borde ha kunnat genomföras ettmot
smidigare sätt.

föregåendesakligt med deVissa uppslag, sambandharsom

"Löjtnant X

Löjtnantuppgifter löjtnant X. XUnder november 1987 inkom om
fallskärmsjägarelik fantombilden. hade bakgrundmycket Han somvar

hade mycketoch ingick i antisabotagestyrka inom flygvapnet samten
tillgång umgicks i kretsargod till XDet att som varvapen. uppgavs

för biträda med utred-politiskt Säkerhetspolisen anlitades attextrema.
återkom ioch Säkerhetspolisenningen. Vissa efterforskningar gjordes

från det fanns "näring" iapril 1988 med besked Per-Göran Näss att
tipset.
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Förhör med uppgiftslämnaren hölls 1988. framgickDetsommaren
löjtnant anlitades förX utbildning, där han bl.a. förevisadeatt vapen.

Den där löjtnant ingick gångerX hade flera utmärkt siggrupp genom
hårtsig in i bevakade anläggningar Uppgiftslämnarenatt ta m.m.

förknippade antal med löjtnant bl.a. polismanX, A,ett personer som
enligt uppgiftslärrmaren hade goda relationer till löjtnant ochX en
namngiven hög officer, enligt uppgiftslämnaren brun.som var
Löjtnant X och polisman skulle sammanförtsA ha den högeav
officeren.

gick inteDet via efterforskningar fastställa löjtnant Xatt var
befunnit sig vid förtiden mordet. november 1988I hördes han själv.
Han sig ha märkt han betraktadesattuppgav numera som en
säkerhetsrisk. berättadeHan sin verksamhet och upplyste bl.a.om om

han vid tillfälle samarbetat med Rikspolisstyrelsen i övningatt ett en
Överbefälhavaren.bestod i lura sig in hos Löjtnant X ochattsom en

lånakollega fåtthade polisbil och polisoveraller. polisens delFören
K43.medverkade polisman lånadeA och Per X och kollegan polis-

legitimationer och sig sedan in i staben avbrötmännens tog samt
Överbefälhavarensövningen i anslutning till tjänsterum. Polisman A

och befannPer K sig under operationen utanför byggnaden i civiltett
fordon. hade framgårDe samband medelst walkie-talkie. Det inte när

företagdetta genomfördes.
Den löjtnant X använde vid utbildning tillhandahöllsvapensats som
FMV, där den tagits fram angåendebl.a. den i uppslaget polis-av av

A förekommande Per A.man
någonX hade aldrig innehaft revolver kaliber .357. mycketHan var

vapenintresserad, hade blivit med sina licenser 1980, efter detmen av
han dömts för ha skjutit skarpt in butiksfönster. Enligtatt att ettgenom

löjtnant på fåttX berodde beteendet han black-out sedan hanatt en
under penicillinkur druckit sprit. Sommaren erhållit1988 hade hanen

licens för pistol.en ny en
Vid tiden för mordet hade han deltagit i övning Gotland. Denen

påbörjades den 24 februari 1986 och avslutades den 28 februari vid
Frånlunchtid. den tiden fram till ankomsten till hemmet i Västsverige

framgårhar löjtnant alibi.X Det förhörsprotokoll finns intagnaav som
i uppslaget. hustru i förhörHans har uppgivit hemmaXatt sov
mordnatten.

Förutom polisman A, Per K och Per A förekommer i utredningen
vid tillfälle polis kunna identisk med polisman C.ett en som synes vara

43Per identiskK med den förekommerPer K ställe i be-är även annatsom
tänkandet, bl.a. i kapitel "Turkiet"Avsnitt Y- PKK.
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Denne kände löjtnant hade i piketstyrkan vidX och arbetat Stock-
holmspolisen.

Slutligen innehållerkan uppslaget kort Samman-nämnas att en
fattning avsnittet på---, daterad i januari 1991. lyder följandeDenav
sätt:

Efter inkommet tips granskades förehavanden föroch dennespersonen
ÖB-Säks fåaktuell tid. personal hjälpte till fram allt material föratt att

kunna totalbedömning ärendet.göra en av

OBS bland det redovisade finnsmaterialet känslig information, vadatt
antisabotageskyddet.avser

Information och utredningen i övrigt förhörtillsammans med har givit att
den utpekade hafthar alibi för den aktuella tiden, ävenledesettpersonen
saknas motiv. Man kan konstatera de förfogatäven att vapentyper man

denmed kan aktuell i ärendet.över överensstämmer vapentyp som vara
faktum tillgångDetta utesluter dock kan ha haft tillatt annatman vapen,

detta faktum gällerär ettmen som envar.
Ärendet föreslås bli ad lagt.acta

nYn

förekommerY i uppslag initierats journalist.ett som av en
Journalistens uppgifter korn in till PU i augusti 1990. Uppslaget Yom

polisspåretkan kopplas med det godYsättet vänattsamman var
med polisman C och andra poliser. Y den polisman Cär person som
vid tillfälle försökt frånha fixa ut hade vidareYsägsett arresten.

oftaband till och bodde hos påläkare, hade adress Birgernära en som
påståddaJarlsgatan vid den plats där de iakttagelsema rörande buss 43

skall ha gjorts. Y kan höra till avsnittetäven extremaanses gruppe-
ringar; han hade anknytning till BSS och Sverigedemokraterna.

I september 1990 inkom frånbl.a. tips härrörde tillvänett som en
UppgiftslämnarenY. hördes i oktober 1990 och lämnade uppgifter om
och åsikterY dennes kamrater, bl.a. polisman C. delvisExtrema och

kraftigt påtaladesasocialt beteende för dem igrund sättaattsom
samband med mordet.

angående igångUtredningen Y relativt utförlig, den kornär även om
omgåendeDiverse slagningar gjordes efter det journalistenssent. att

uppgifter korn in i augusti 1990. Förhör med Y och läkaren hölls i april
1991. gårdDet framgick bl.a. bägge befunnitmordkvällen sigatt en
söder såledesStockholm, inte i fastigheten Birger Jarlsgatan.om

årFlera hösten 1994, hölls förhör uppgiftertill kontroll de Ysenare, av
och läkaren förfråganhade lämnat. framställdesDet tilläven en
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i bekantskapskrets;Säkerhetspolisen antal Yzsett er-svarom personer
hölls i januari 1995.

polismän anknytning tillUtredning avseende övriga med
polisspåret

vissredovisas uppslag, kan haUnder denna rubrik sägassom
polisspåret.anknytning till diskussionen om

från viduppgift polis arbetatPolisman april 1988 inkomH. I en som
ipolisman bära revolver1 1980-81. Denne hade HVD ettsett arm-

utred-hålshölster. tipset redovisas finns ingendet uppslag därI
ningsåtgärd uppslag,hänvisas tilldokumenterad. Det ett annat som

endast sinpolisman det ärendet polisman H hörd, dockgäller E. I är om
upptäckten vattenläckan.roll i samband med av

provskjutning.gällerhänvisas vidare till uppslag,Det ännu ett som
framgår licens bl.a. för Smithdär polisman H hadeDet att en

polisman begärdes.357 Provskjutning H:sWesson Magnum. vapenav
sådanai provskjutningen allai augusti 1993, till ledett avsynes som

enligt fastställtprovskjutningen hölls förhörsamband medIvapen.
någonangående polismanformulär framgick HDäravvapnet attm.m.

gång Winchester .357 Metalhade ammunitionenstaka använt typenav
fått polisman HanPiercing. 3-4 hade han A.Patronema, st, uppgavav

också med sinmordkvällen; han hade varit hemmavad han gjort
sambo.

iakttagitsutlåtande från det intefebruari 1994 uttalade SKLI attett
varvidnågra provkuloma och mordkuloma,överensstämmelser mellan

meningsfull, eftersomjämförelsen inte PUdet dock anmärktes att var
sådanammunition, dvs.vid provskjutningen inte använt rätt som

Två år i 1996, kalladesförekom vid mordet. efter detta besked, mars
sådan genomfördes, medpolisman till provskjutning.H En rättnuny

utlåtande från ingamaj 1996 konstaterade SKLkulor. I attett
iakttas.överensstämmelser kunde

förekommande polisbefälidentisk med det ställePolisman I är annat
lägenhet. Detpoliser till polisman vattenläckandebeordrade Ersutsom

också på 1986, därpolisman höll tal po1isfesten den 1I marssomvar
gällande det förekommitdet tämligen lösa grunder gjorts att en- -

finnsskål 1986.för mordet nedan, Polisfesten den 1 Detse mars
angåendeockså polisman iinkommet spaningsuppslagett sent mars

åklagaren Helin. förmedlades1992 inkom tips till Anders Detett av en
åklagare, kontaktats Georg AUlf Engberg, hade av enannan som

angående i tiotal dagarpolisman Georg A hördes Ettsamma veva.-
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utanför sin Polismanföre mordet hade han iakttagit polisman I bostad. I
hade hade tilltalat varvidstörande. Georg honom IAuppträtt ropat

gång"fanskapet klarade sig i kväll, vi honom, det årnästa tarmen
Palme vi efter den där jävla har förstört helaochär ute sossen

påverkad.samhället. Vid tillfället polisman enligt GeorgI Avar
Georg med polisman in till sig för lugna denne. IA Itog att ner

någon två. fortsatte Hitlerstannade timma eller Han sakersäga attsom
fenomen, antydde han bar revolver och uttalade hotelserett att motvar

besökakvinna bodde under Georg A. Polisman I brukadeen som
frågakvinnan i till. Förhörsledaren har gjort anteckningochav en-

angående framgårförhöret, vilken Georg hade druckit alkoholAattav
tråden.svårt hållaföre förhöret varit den rödaoch detatt att

såFörhörsledaren bedömde dock Georg uppfattat händelsernaAatt
återgettsde i förhöret. maj 1992 hölls förhör med polismanIsom -

påståtts.tillbakavisade uppgifterna han skulle haHan uppträttatt som
någon gång eftermedgav han han vid den aktuella tidenDäremot att en

frågaområdet förfest begett sig till i söka sin särbo. Hanatt varupp
spritpåverkad föroch hade inte klart sig vad klockan Han hadevar.

fönster.sökt kontakt med kvinnan kasta hennes Hanatt stengenom
bjudits in till Georg inte uteslutetville minnas de bägge A. Detatt var

någotförekommit politiskt käbbel. angivna uttalandenadet där Deatt
påorimliga; han brukade inte uttrycka sig det intefinner han helt sättet,

tillstånd.heller i berusat Han hade inget vapenintresse och hade inte
militärtjänsten och sitthaft kontakt med viaänvapenannan

frågor mordkvällen ochtjänstevapen. fick vissa vad han gjordeI om
sannolikt hemma i bostaden; nyheten mordetsvarade hanatt var om

fåtthade han kollegan polisman hade ringt, förmodligenB,av som
Några utredningsåtgärder,ytterligare förutomden 1morgonen mars. -

slagning, har vidtagits.

till fängelse för brott i tjänsten.Polisman dömdes före mordetJ strax
besked han kort före mordetfick därefter sluta polis. DetHan som

från fast,innebar domen stod komerhöll Högsta domstolen och attsom
i samband med mordet.sättasatt

från i sin1986 kom tips Denne hadeDen 7 tv-reporter.ettmars en
fått från polistips polis, ville atttur en annanen som vara anonym,

begått inte identifieras med ledningmordet. Polismannen kunde av
då ingaad i juni 1986uppgifterna. Per-Göran Näss lade ärendet acta

stårefterhand det klart detytterligare uppgifter inkommit. I att var
fååsyftades, alltså dennapolisman gick inte fram vidJ det attsom men

polismantips kom in anmäldetid. Samma dag detta en anonymsom-
begåttskunde ha polismanhan misstänkte mordetatt att somav

morddageni Stockholm. Polisman skullearbetade vid vaktdistrikt 3 J
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fått månaderseller dagen innan ha dom fyra fängelse fastslagen. Ien
"någotdomen skulle polisman vidare ha uttalatJväntan stort

kommer hända ... 9 1986 kom tipsDenatt ett anonymt attmars om-
två åhörtspolismän polisman 24J mördaren. Densäga att var mars

angående1986 inkom tips polisman mord-ännu ett anonymt somen
fåttdagen eller dagen innan avslag sin ansökan pröv-om

ningstillstånd måli där han dömts för brott. Polismannenett namngavs
inte, tipset torde mycket väl kunna polisman septemberImen avse -
1986 hördes polisman Han han varit hemma mord-attuppgav

Christofferkvällen. I omedelbar anslutning till förhöret hördes M, som
påpolisman varit ochJ hemma mordkvällenatt natten.uppgav

gåttChristoffer 8-9-tiden,M hade visserligen och lagt sig vid hademen
fått påväckts nyheten Utredningenreda mordet.natten av som om

månadersutvisade polisman 1985 dömdes till fyra fängelse förJatt
olaga frihetsberövande, falsk tillvitelse och myndighetsmissbruk. Han

långtidssjukskriven från den 16 januari 1986 till den 19 1986var mars
alltsåoch slutade därefter formellt polis. inte i tjänstHansom var

morddagen. Polisman förekom inte i vapenregistret. september 1986J I
skrev Per-Göran Näss ärendet med motiveringen Föranlederav

åtgärd dåvidare utredning kan ha haftverkställd visat polisman Jatt
årmed gämingen skaffa." fem i januari 1992, höllsMer änatt senare,-

Ö. Ödåförhör med Nils Polisman hade han hördes uppgivit NilsJ att
Öhade ringt honom mordnatten och meddelat nyheten. Nils mindes

påvid förhöret förede hade talats vid och det kl 3 hanatt att natten;var
ihågkom inte ringde eller Ytterligaredet han J tvärtom.om var som -

år i februari 1993, besökte den inledningsvis nämndeett tv-senare,
Ölvebro för intervju.PU och Hans I samband härmedreportem en

diskuterades den nämnda uppgift tidigaretv-reportemovan som
lämnat. Han kunde upplysa den tipset gällt polis-attnumera person var

Sagesmannen ville dock fortfarandeman vara anonym.

Polisman hade chefsbefattning inom polisen. ochK Knappt ett etten
århalvt efter mordet, i juli 1987, inkom tips, medett anonymt

Riksåklagaren. polismansignaturen PHT 652, till Det gällande K,
året.uppgift haftmed bl.a. denne hade mycketatt senasteen om pengar

därefter tips signaturKort korn samma ovanett nytt anonymt som
Några månaderutpekade polisman mördaren. därefter, iKsom som

november 1987, daterade Per-Göran änsteanteckning:Näss en

Ärendet åklagareföredraget förslag ingaför varvid mitt beslutats att
dååtgärder för närvarande skall vidtagas, uppgifterna polisman Kom

innehåller någon substans. Ytterligare kontakter avvaktas.
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årUngefär efter det första tipset, i juni 1988, kom brevett ett anonymt
samma signatur tidigare polisman med följandeK, bl.a.som om
uppgifter denne: han snokade i regeringskansliet före mordet ochom
berättade han höll med deckare hur statsministern mördas.att en om
Tidigare dåligskulle han ha klagat ekonomi, hadeöver men numera

rådhan med vad helst.som
två årDrygt och halvt efter idetta, januari 1991, hölls förhörett ett

med polisman fåK. Han hade själv begärt fåttbli hörd, sedan hanatt
kännedom hans förekom i utredningen. Polisman Kattom namn

han politisk ointresserad och uppfattathade Olof Palmeattuppgav var
ungefär han uppfattade alla andra politiker. Han redogjorde försom

förhållanden,sina ekonomiska varvid framgick han vid tiden kringatt
lån,mordet upptagit del anskaffat del i fastighet öppnatsamten en en

affär tillsammans med sin hustru hustrun hade sedan insjuknat ochen
gåttplanerna hade intet. Han hade arbetat med försvarets bered-om

skapsplanering kring bl.a. regeringskansliet. gällde dock inteDet
personskyddet, sköttes säkerhetspolisen. detI sammanhangetsom av

fåtthade han skissera scenario, bl.a. innefattadeett att stats-som
ministern mördades. Innan denna uppgift slutförd inträffadevar
mordet. Uppdraget därefterkom upplevas olustigt och materia-att som

förstördes. fålet kände förhållanden.Ytterst till dessa Det tänkbartvar
någon gånghan sådanthade sig det kunde miss-sättatt yttrat ett att

förstås han höll med sådeckare, det skulle dock i fall haattsom en
varit efter mordet. Polisman K underströk någonhan inte haft insiktatt

statsministerns personskydd.om

Polisman tjänstgjorde vid tiden förL mordet fordonsroteln vid
Stockholms polisdistrikt, sedan 7 januari 1986 sjukskriven.men var
Veckan efter mordet lämnade kollegor till polisman tips denne.L om
Ett antal omständigheter intresse fram.komav

Polisman stämdeL ganska bra in det signalement fanns. Hansom
lik fantombilden, innehade revolver slagettuppgavs vara en av som

skulle kunna aktuellt mordvapen och han frekventeravara som uppgavs
Karelia, belägen i kvarteren kring mordplatsen.ärrestaurang som

Dessutom framkom han i tidigare tjänsterum haft artiklar rörandeatt ett
våldsbrottpolitiska Beträffande revolvemväggen.uppsattam.m. -

kom det fram denna beslagtagits den 6 januari 1986 under anmärk-att
ningsvärda påträffatsomständigheter. ståendeEn bil hade den natten

framför övergångsställe Regeringsgatan 66. Bilentvären iett var
oordning, fönster olåsta,med trasigt, dörrarna tändkablarna löstett
hängande under instrumentbrädan Bilen, inte stöldanmäld,etc. som var
visade sig tillhöra polisman L. Denne sedermera det hanattuppgav var

hade disponerat bilen vid tillfället. påträffadesI baksätetsom en
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med femkikare ochinnehöll diverseportfölj, en ensom papper,
.38 special.Smithladdad revolver märket Wessonpatroner av

bilresauppmärksammadefter mordet företagitPolisman hadeL en
färdats iDe hadesöderut tillsammans med Lars L. svartenen

dragit till sig uppmärksamhet. Desotade ochMercedes med rutor
lämnatpolis, varvid deflera tillfällen kontrolleratshade vid av

hadeförehavanden och planer. Lars Lbesked sinamotstridiga om -
gjort föreuppgifter iakttagelser hanför del lämnatdessutom omegen

också för mordet.polisman Lmordet han skulle sedermera ange
så polismananmärkningsvärdaSammantaget omständigheterna attvar

anlöpte Malmö1986 sinoch de den 7L Lars L när resamarsgreps
omgåendehördesi Köpenhamn. Polisman Lmed färja efter besökett
Samtidigtdärefter.i konfrontation. Han släpptesoch fick deltaäven en

chefsåklagaren K.G.genomfördes efter beslutmed förhöret av
vidbostad. Polismanhusrannsakan i polisman LSvensson L:s uppgav

Norrtälje till-då besökt nöjesställe iförhöret mordet begickshan ettatt
kontrolleradesUppgifternamed antal angivnaett personer.sammans

uppgifter. Ingetvisade sig stöd för polisman L:soch annat somge
framkom.kunde grund för misstankar honommotge

vidtasinte skulledetapril 1986 beslutade Per-Göran NässI att
utredningsåtgärder Polisman L:snågra polisman L.ytterligare mot va-

från taladeEnligt besked SKLdock drygtprovsköts ett senare.pen
fråga.utskjutits revolvem i Upp-för mordplatskulomainget att ur -

från Redan denangående fortsatte flyta in Lars L.gifter polisman L att
i Per-Göran Nässhade emellertid, det hetertidigare utredningen som

trovärdighet".utredningsunderlag, visat "att Lars L saknar
föremål för JO:sUtredningsåtgärderna polisman blevavseende L

1986anmälan till JO i1986-10-22.prövning JO:s beslut I marsen
ingripandeSäkerhetspolisen för dessriktade polisman kritikL motmot

klagomålen utförligt. Hankommenteradehonom. Per-Göran Näss
skrev bl.a.

få svårtfarhågor tillbaks tillhan kanPolisman L har uttryckt attatt
någonfarhågor tordetill del besannastjänsten polis. Skulle dessasom

stå finna i polisman L:semellertid orsaken därtill icke änatt annat egna
dettaförhållanden handläggningoch icke bero säkerhetsavdelningens av

ärende.

1986, dels dengripandet och förhöret den 7JO bedömde dels mars
bostad. JO godtogföretagna husrannsakan i polisman L:ssamtidigt

integenomgående Säkerhetspolisen gjort och fannde överväganden att
på något otillbörligtförhör, hämtning husrannsakan genomförtseller

sätt.
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återkommit i polistjänst, begickhaPolisman intesom synes
åsyn oktober 1993.självmord i vittnens i

polisspåretpå polisärenden utanförExempel helt

polisärenden, de flesta harframgått mängdfinns detSom storovan en
uppmärksammadediskussioneninget med det i den allmänna
utredningsuppslagpolisspåret illustration till hur dessaSomgöra.att

häråtgärder redovisas och diskuterasvilka de föranlettkan ochutse
ifrågasätta deinte primärtuppslag. Syftetfem slumpvis utvalda är att

det ibland kunnaåtgärder vidtagits, visa attutan att varasynessom
ocksåsvårt rimligt Varje ärendeutredningen sätt.avväga ettatt ger
bidrararbetsinsatser gjorts ochblixtbelysning de omfattande somaven

brottsutredningen helhet.därför beskrivningtill somaven

Ärende 1

ingångstipsen utredningdärdärfinns polisärendenDet är tunna men en
likväl initierats.

Ingångstipset från den 16sådant följande uppslag.exempelEtt är
polis. Polismannenutpekar namngiven1986, är anonymt, enmars som

bedömdeextremist och palmeñentlig. Tipsmottagarenenligt tipsetvar
borde kontrolleras.seriös och polismannenuppgiftslämnaren attatt var

polisdistrikt, däri juni 1986 hos detSäkerhetspolisen begärde
påhans förehavanden undersökspolismannen tjänstgjorde, ettatt

åligger säkerhetsavdelningenEnär detdiskret sätt. Och vidare: att
erhålla bedömningvispaningsuppslag önskarundersöka detta aven

åsikter." Säker-hans eventuellapolismannens extremasamtperson
tjänstgöringstiderefterfrågade vapeninnehavhetspolisen även samt

februari 1986.mellan den 27 och 1 mars
framgårfrån i uppslaget.polisdistriktet finns intaget DetEtt attsvar

han28 februari ochpolismannen tjänstgjorde 21.30-24.00 den att
ytterligare uppgiftertillades Evjaktvapen. svarsbrevetinnehade I

redovisas senare.

På ingångstipset finns följande antecknat:kopiaen av

Beslut 1986-08-13
åtgärd då utredning visat polismannenverkställdFöranleder vidare att

ingetoch i övrigttjänstgöring utesluten gärningsmansin är somgenom
dådet.honom tillframkommit kan knytasom

Per-Göran Näss
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framgårVad polismannen kontrollerats, det framkommitär att attsom
dåhan tjänstgjorde mordet begicks, han hade licens för vissaatt att

jaktvapen Säkerhetspolisen tydligen bedömt han inte haftsamt att att
med gämingen Uppgifterna i själva ingångstipset,göra. polis-att att

extremist, föranlett frågahar till den lokala polismyn-mannen var en
digheten, framgårdet inte den besvarats. En möjlighet är attmen om

förmedlats muntligt det inte hänsyn till polismannensvaret attmen av-
och kanske utredningsåtgärdentill sådan bedömts tvivel-att som som
aktig dokumenterats.-

Ärende 2

finnsDet polisärenden mycket grundligt utredda detär utan attsom av
uppgifterna framgåri uppslaget varför.

sådantEtt från frånexempel utgick uppgifter tulltjänsteman ien
Sverige. Han anmälde den ll 1986 till Säkerhetspolisen, attnorra mars

namngiven polisman den 2 1986 anlänt till sitt hem i litenen mars en
blå bil, troligen Passat eller Taunus. Polismannen hade uppträtt
konstigt företeddeoch likheter med fantombilden. Polismannen arbeta-
de vid tillfället i Stockholm.

Företagen utredning visade polismannen inte likatt var
fantombilden och får förståsdet den bil färdatshan hade iattsom— -
inte kunde den i utredningen vid blådet tillfället aktuellavara
Passaten. Per-Göran ladeNäss ärendet ad enligt beslut i aprilacta ett
1986, med motiveringen: Då polismannen sig har fordonettvare av
aktuellt märke och nummerkombination och det heller i övrigt finnes
skäl fortsätta utredningen dåavskrives ärendet misstanke brottatt om
föreligger.

oktoberI 1986 ärendet igen. gjordes påDet slagningtogs upp en
polismannen och tjänstgöringslistor infordrades.

Två åroch halvt efter det tipset lämnats, i oktober 1988,ett att
hördes ingåendepolismannen frånpersonal PU sin vistelseadressav
i norrländsk dåstad. Han arbetade garagebiträde hos polisen ien som
staden. tillfrågadesHan sina tjänstgöringsförhållanden mord-om
dagen han slutade arbetet kl forl7, hem och hemma underca var
kvällen påfor på planerad till hemmet isamt semestermorgonen en

Sverige. fickHan redogöra för hem, han gjortnorra resan var pauser
därefter ånyoDagen hördes ingåendehan och kompletteringsvis.etc.

Han hade bl.a. uppgivit han vid tiotiden läst kvällstid-att en
ningslöpsedel i Uppsalatrakten Olof Palme mördats. Han konfronte-att
rades med upplysningen kvällstidningama inte utkommit förränattnu
vid ll-tiden såledesoch han någoninte kunde ha löpsedel vidatt sett
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angiven tidpunkt. Polismannen tillsvarade detta bl.a. han kanskeatt
någothade först uppgivit.Uppsala vad han Hanänpasserat senare
frågorställdes inför flertal rnisstrogna innebörd. Dagenett av samma

frågordärefter hördes hans fick besvara kornHon närmor. om sonen
hem, dennes intresse för politik Samma dag hölls förhör medom m.m.

vårdcentral.polismannens läkare Därefter utredningsupp-en synes
slaget ha övergivits.

åtgärder.Det uppenbart polismannen för pressandeär rättatt utsatts
fårLäsaren uppslaget ingen vägledning skälet till dessa. Iav om

från ifrågasättaförhören 1988 antyds utredarna sig ha skälatt attanser
Ingångstipsetdel uppgifter polismannen hade lämnat. ären som

innehållslöst;emellertid efter den redan 1986 företagna kontrollen helt
det enda det polismannen for till denhemmet 1säger är att semester

något1986. detta framskymtar kanskeUtöver han är sär-attmars en
präglad uppenbarligen inte trivts i Stockholm. Som detperson, som -

frågani handlingarna här inte tillräckligt,uppslagetärut utrettsser om
någradet 1988 funnits fog för överhuvudtaget företautan attom

åtgärder.

Ärende 3

åtgärder påEtt polisärende där vidtagits stadiumannat ett sent utan att
framstårde självklart befogade gäller polisman, hadesom en som

ådragit frånsig uppmärksamhet kollegor grund beteenden somav
ha varit excentriska än extrema.snararesynes

tipset inkom i efterFörsta veckan mordet, den 6 1986. Detmars
polismannen vapenintresserad, revolverinnehadeattangavs var en

kaliber .357 och den ammunition användaMagnum han brukadeatt var
just den Olof Palme mördats med. Vidare han liktypav som var

blå, någrafantombilden och politiskt dock förkändutan att vara
åsikter. Tipsaren, kriminalinspektör, säker-hördesextrema en av

dåhetspolisen den 22 april 1986. det uppgifternaHan attuppgav var
fåttoch ammunition honom tänka polismannen.attom vapen som

Förhörsledaren, hade tjänstgjort med den utpekade, upprättadesom en
promemoria, där det föreföll osannolikthan honomatt attangav

någotkollegan skulle haft med mordet och den utpekadegöraatt att
polismannen hade helskägg. Vapenkontroll visademellanblont att

44 vårtI samband med utredningsmaterial tillställdes för synpunkter harPUatt
de utredningsmän engagerade i detta uppslag uppgivit skild-atten av som var

ringen inte rättvisande. Polismannen hade lämnat oriktiga uppgifter och hansär
frågor. ifrågasättaberättelse anledning till Vi har ingen anledning detta.attgav

kvarstår, ingångsuppgifternafaktum lösliga.Men mycketäratt
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tvåfem pistoler revolvrar, dock ingenpolismannen hade licens för och
enligt utredningsanteckning inte kändkaliber .357. Polismannen var en

enligtPer-Göran lade ärendet adhos säkerhetspolisen. Näss acta ett
polismanneni juni 1986: Verkställd utredning visarbeslut att

någonframkommitinnehar aktuell och i övrigt inteatttypvapen av
målet.iomständighet honom betydelseärom som av

två år tips polismannen.Ungefär efter mordet inkom ett nytt om
Även från avsändarendetta härrörde uppenbart kollega, även om varen

Uppgifterna princip de tidigare utredda.i de samma somanonym. var
någon ytterligaregrunden inte vidtaPer-Göran Näss beslöt den att

åtgärd i ärendet.
från förhörhandling i förhörsprotokoll medNästa uppslaget är ett

framgårhållet år intetio efter mordet, i april 1996. Detpolismannen,
påkallat åtgärden. polismannennyhet framkommer dock:vad Ensom

innehade revolver kaliber .357. märket Dan WessonDenen av var av
från Vid tidigare vapenkontrollen vidoch direktimporterad USA. den

tillståndsregistret angivits .38 special, importeradhade Dan Wessonen
frågorfrån ammunition, vad han gjordeUSA. Polismannen fick omnu

med sambon hur länge hanmordkvällen troligen hemma samt om
månaderår. i augustiburit femton Ungefär femhelskägg senare,

varit hemma i1996, polismannens sambo. dehördes Hon attuppgav
mindes devillan mordkvällen och de varit hon attatt sent;uppe

då tillsammans hörde nyheten radio. Honvarit vakna deännu var
mordkvällen.polismannen inte varit i Stockholms citysäker att

svårtfrån långsökta. vad1996 sigFörhören Det är attter se som
vapenuppgiften dockframkallat dem, möjligen det Dan Wesson ärvar

från inte aktuell vapentyp. In-enligt vad PUsom uppges som
på.gångstipset medinte mycket Polismannen haratt gemensamtger

många udda,poliser han betraktatsde ävenattutretts omsom somav
alltså excentricitet och intei hans fall verkar ha sigdet rört om

"svårtframhållsfrån polismannen hadeextremism i tipset -88 t.ex. att
åka Valiant i tjänsten.för änatt annat

Ärende 4

år vidare-efter i april 1987, inkom brevmordet,Drygt ettett som
säkerhetspolisen. innefattar mycket in-befordrades till Det ett tunt

gångstips, kraftig fördröjning. Tipset löd:medutrettssom

från polismannensPalme-mordet. Göteborg heterAng. En person som
poliskurs.dagar under motiveringen han skullei Sthlm dessanamn var

Han EAP-are.är
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1988,år septemberioch halvtYtterligare nästan ettett upp-senare,
född 1934,Polismannen,tipset.spaningsuppslagrättades överett

efterforskningidentifierades, vissGöteborg,tjänstgörande iochbosatt
ividareantecknadesockså gjorts. Detharörande hans person synes

några knyterupplysningarhaftinteSäkerhetspolisenuppslaget att som
slagning,1988 gjordesoktobermed EAP, Ipolismannen ensamman

framkom.anmärkningsvärtinget
Ännu frånpolismannenuppgifterår inhämtades enett omsenare

genomgåtthadepolismannenframkompolischef i Göteborg. Det att
karaktärs-Vissaför mordet.vid tideni Stockholmvidareutbildning

också.lämnadesupplysningar
höllsinkom,år tipsetefter det1990, dvs.februariI nästan atttre

hanupplysningarfick lämnapolismannen. Hanförhör med om var
något alibikunde intemordet hantiden förbefann sig vid presentera

med EAP,uppgiftenmed samrörekonfronteratsoch, efter ha omatt om
gång förhan hanhänseendetdethemvist. Isin politiska att enuppgav

kvar,detta hängtHögerpartiet ochgått imedsedan utan attlänge att
till Moderataanhängarenågon hängivenskullhan för den sam-var

lingspartiet.
värdelöst,bedömtsuppenbarligentipsetInledningsvis har ensom

kvarstå.fåttkritik denföranledakunnatknappastbedömning omsom
lettsedan hamaterialetprocessandeinventeringPU:s synesav—-

Å denklandras förintekan utredningensidanutredning. atttill ena
Å andralösning.sökandet eftervarje ivändaeftersträvat stenatt en

senfärdiga.pliktskyldiga ochfallåtgärderna i dettasigsidan ter som
förståelse uppslagenför närmastmåste ha ärSamtidigt attman

nå fram tillför utredningendet tagit tidochtill antaletoräkneliga attatt
måste emellertidlågt. bedömningenprioriterats Ifogmeduppslag som

utredningsåtgärdernaföremål förvaritockså in hur denvägas som
fårrättssäkerhetsaspekterochIntegritets-upplevt dem.uppfattat och

bort.inte glömmas

Ärende 5

utgår från medlikhetenbartpolisärendeexempelEtt ett som
följande uppslag.fantombilden utgör

1986fråntips slutetutpekades ipolismannamngivenEn ett marsav
fantombilden. Detlikansåg polismannenatt varen person, somav

45 apropå dettavårt utredningsmaterial hargranskatsamband med PUI upp-att
utred-medsysselsattden tid PUfördröjningen underpåpekatsslag att var

då mycketpersonaleneftersomfår naturlig,Christer Pningen varmot anses
hårt arbetsbelastad.
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polismannen skulleäven enstöring. Det sist-attangavs vara en
nämnda tillbakavisades dock utredningsmannen hos säkerhets-av
polisen, kände till den utpekade sedan tidigare, och i egenskapsom av
förhörsledare vid förhör i juni 1986 konstaterade kollegan sigatt var
lik.

Emellertid kunde den utpekade inte något alibi, varförprestera en
omfattande utredning företogs till kontroll uppgifter lämnathanav om

han morddagen vid 16-tiden i bil, där hanatt norröverrest egen
efter hjälpt åkare med tidningsutköming.morgonen en

Med tanke fantombildens utredningsvärde har polismannen
för onödig påfrestandeoch antagligen undersökning, dess-utsatts en

utredningsresurser ha förspillts. frånBortsett utred-utom attsynes
ningen i fall såväldetta skedde i anslutning till brottet tillnärmare som
tipsets inkomst föranleder ärendet reflektioner liknande dem som

föregåenderedovisades i ärende.

Ärende 6

finnsDet uppslag bland polisärendena inte kan bedömas vidsom en
granskning.

Ett uppslag i avsnitt H uppenbarligen feldaterad 1983-upptar en
O3-06 promemoria, enligt handskrivna anteckningar den-som

frånhärröra säkerhetspolisen. Promemorian behandlarsamma ettsynes
spaningstips angående tvillingpar, vilka polis. Brödernaett av en var
hade bildat politiskt parti. I promemorian har uppgifts-ett eget en

ifrågasattlämnare bröderna kan i samband med polisbilsättasom en
skall ha iakttagits i närheten mordplatsen mordkvällen.som av

En handskriven anteckning ärendet enligt diariet ärattanger
redovisat vid okänd tidpunkt och det handlagts Per-Göran Näss. Iatt av
september 1994 har det gjorts påslagning polismannen ingeten
anmärkningsvärt framkom.

Det vad finns i alltsåärendet,är inte kan bedömas. Andrasom som
exempel slag finns redovisade nedan Vissa iakttagelserav samma av
polisbilar under mordkvällen. Bedömningen i fall måstedetta slagav

vadvägas uttalats de just redovisade fallen,mot som om som synes
överutredda. gårDet inte påstå uppslag detta under-äratt att ett som

det det sannolikt inte. Däremotär det exempel slarvigutrett, är ett
dokumentation. fårDärvid i beaktande det i utrednings-tas att ett

sådanmaterial omfattning PU-materialet oundvikligtär attav som
vissa framstårdelar ostädade. I uppslag det förevarandeettsom som
finns inget någottyder innehållsligt gåttvärde förloratattsom av

den bristfälliga dokumentationen.genom
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berör polisen i allmänhet4.3.3 Uppslag som

Fördröjning i sambandscentralen m.m.

Allmänt

framförts polisensmisstanke i olika sammanhangEn är attsom
handläggning medvetet fördröjdes, med följdlarmet mordet attav om

gärningsmannen därmed fickpolisen kom till brottsplatsen ochsent att
försprång. Till diskussionen hör misstankarden även attett om en

polisbil den s.k. kommissariebilen dök i mordplatsens närhetupp- -
för tidigt för den skulle kunnat kallats dit larmet.haatt genom

misstankar har det de riktas fleraDessa gemensamt att mot
mindretjänstgörande polismän samtidigt, polismän i ellerstörresom en

samråd. Någotskulle ha och i utpekandeagerat gemensamtgrupp av en
gärningeneller flera dessa polismän direkt inblandade i självaav som

fråga i stället hadet däremot inte Polisernas roll skallsynes vara om.
bestått försvåra gärnings-i möjligheten upptäcka och gripaatt att

meningen gällereller skyla brottet. I densätt överatt annatmannen
alltsåmisstankarna polisen bristande vilja utföra tjänste-mot attsnarare

åligganden delaktighet i mordet. fall de för brottsutred-Iän vart synes
så,ningen ansvariga ha uppfattat saken eftersom det inte inom mordut-

utredningsåtgärdernågraredningen vidtagits med direkt sikte de
framförda misstankarna.

huruvida fördröjning iDet finns ingen utredning det skett enav
polisman larmet intesambandscentralen Den är t.ex.etc. tog emotsom

informationhörd i mordutredningen. andra delar finns relevantI
då i avsnitt.inhämtad, i syfte och registrerad allmänna Utanannatmen

föregripa bedömningar det därmed konstateras ikan attatt mansenare
brottsutredningen varit obenägen eller inte sig ha haft skäl-ansett att-

polisspåret.befatta sig med denna del av
således avgränsadefinns inga till de framförda misstankarnaDet

delar, samtidigt det aktuellautredningsuppslag redovisa i dessaatt som
händelseförloppet sina belyses i utredningsmaterialet. Exem-ställen

vissnämnda kommissariebilen ipelvis kan diskussionen kring den nyss
mån utredningssyfteutredas med hjälp vad kommissarien i allmäntav

utredningsåtgärder,tillfrågats så, vilkavidare delDet är attom. en
åtgärder, uppgifterrubricerats allmänna i praktiken föranletts desom av

årenspolisspåret lopp. denkring förekommit i massmedia under Isom
innehållermeningen har det gjorts vissa utredningsansatser. Dessutom

antal mycketJuristkommissionens efterlämnade arbetsmaterial ett stort
angående kring och eftergrundliga förhör bl.a. polisens agerande

haft samtal med denmordet. Juristkommissionen har operatört.ex. ett
finns Slutligen harlarmet, samtal dokumenterat.tog emot ettsom som
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frågordet funnits möjlighet för kommissionen ställa till aktuellaatt
befattningshavare inom polisen meningsfulltnär detta bedömts i
beaktande bl.a. den tid förflutit sedan händelsen.av som

alltså möjligt redovisa viss utredning kring de aktuellaDet är att
frågorna. frånMen det likväl viktigt ha klart för sigär att att man
mordutredningens sida aldrig föresatt sig fullt utreda dessa omstän-att
digheter.

Fördröjning larmanropetav

Vår framställning i vidare redovisatsdenna del bygger det isom
kapitel under rubriken Tidpunkter för mordet, polisens larmanrop
och polisens ankomst till brottsplatsen.

angående förhållandenaDen tillgängliga utredningen vid sambands-
fråncentralen under minuterna efter larmet växeltelefonisten viddet att

bestårJärfälla taxi kom in Juristkommissionens samtal medav opera-
frånUlf H och minnesanteckningar de samtal den tidigare Palme-tören

kommissionens ordförande och sekretariat hade med Ulfoperatörerna
H.4°och InformationH Jan vad skett vid sambandscentralenom som

framkommer vidare indirekt i uppgifter poliserlämnats desom somav
eller hört larmet radion.översvarat annars

Juiistkommissionen höll den 3 september 1986 vad i kommis-som
sionens anteckningar rubricerats intervju med Ulf H. Avsom en an-

framgår frånteckningarna följande. telefonsamtalHan tog emot ett
någonJärfälla taxis växel. Växeltelefonisten sade skjuten i kors-att var

fåningen Tunnelgatan-Sveavägen. Ulf försökte fram fler uppgifterH
såhändelsen växeltelefonisten visste inte mycket. Han sade tillom men

henne taxin och be chauffören polisen. Däreftermötaatt anropa
registrerade han ingripandemeddelande, enligtIM. Detta skeddeett

områdesanrop områdedatorn kl 23.23. Han gick med i ett. Enettut
frånpiket svarade fickNorra Bantorget. Den uppdraget. En annan

också lågpiket, fickbrottsplatsen, den uppdrag begenära även attsom
sig dit. larmade inte ambulans, eftersom ville bekräftatHan han först ha

skottlossning verkligen hans tanke den patrullägtatt attrum; var som
kom först till platsen vid behov kunde larma ambulans. Strax efter att

fåttpiketbussarna uppdraget, Ulf uppskattade det till högstH tre
frånminuter kom s.k. ilanrop dem. Detett togs emotsenare, en av av

framgårvid sambandscentralen, Anders inteT. Detoperatören annan

46 PK-minnesanteckningar 31 och 33. Därutöver har Juristkommissionennr
hållit utfrågningar/samtalantal med övrig personal tjänstgjorde iett stort som
sambandscentralen mordkvällen. framkommerDet där belyser dock intesom
de första minuterna efterallra mordet.
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Ulfgällde. Hsamtal ettvad detta emottogsamtalsanteckningarnaav
undrade hanDahlsgaard,Christianfrån kommissariesamtal omsom

komilanropetsamtidigtungefärskeddeåka till platsen. Detborde som
sambands-vidtillfälligttjänstgjorthadehanUlf Hin. attuppgav-

tjänst-normaltframgår hanPå platsår.i attcentralen ett annanpar
Brunke-vidbefann sigpiketdendetpiket;C-turensgjorde i somvar

tillpolisbilandraanländepå larmetsvaradeoch samtbergstorg som
mordplatsen.

Palmekommis-tidigaredenfrån samtaldeminnesanteckningarAv
1996,20Ulf denmed Hhadesekretariatochordförandesionens mars

framkommitframgår detår händelsen, utövereftertiodvs. ovansom
larm.två för operatör ettemotfanns att taföljande. Det sätt en

direkt,larmmedgickochhandanteckninggjorde utAntingen man en
ocksåElleråtgärden datorn.iochhändelsenregistreradärefterför att

därefterföri datorn,händelsen utregistrera attmedbörjade attman
hanteradeHanåtgärden i datorn.registrerasedanochmed larmet

dvs. handetfrån taxi sättet,Järfällaskottlossninglarmet senareom
sedangickoch överförst,datornuppgifterna utinknappade

Norrmalms-från förstfåtthanSedanlarmanrop.medradion ett svar
Brunke-vidSödermalmspiketensedanBantorgetvid Norrapiketen

till platsen.beordratsdessahan i datornregistreradebergstorg att
hanfrån taxiJärfällafickhaninformationBeträffande den uppgav
visshan käntochintryckgivithadeväxeltelefonisten attstressatettatt

ocksåanteckningarnalämnade. Iuppgifter hon upptasdeosäkerhet om
H lämnat,Januppgiftertill de operatörenfrån Ulf H sekommentarer

uppgivit.vad Jan Hförredogörelsentillanslutninginedanvidare
Palmekommis-tidigarefrån densamtaldeminnesanteckningarAv

med Jan Hhadetidsekretariat vidochordförandesionens samma
sambands-månaderåtta-nioarbetathadeframgår följande. Han

efter lönfredagMordkvälleninträffade.mordetcentralen när envar
Larmcentralen,frånförfråganfickstökigt.ganska Handetoch envar

Sveavägen-i hörnetskjutennågon skulleLAC, varasomom
femdedärstatusskärm,s.k. senastesintittadeTunnelgatan. Han
frågadeLAChändelsedeningripandemeddelandena ommensyns,

ikollegordär." fråga till sinadåropadeHanmedinte utfanns en
tillfå återkommabadHanfick ingetsambandscentralen attsvar.men
sågochpå statusskärmenigenhantittadesamtalet avslutatsLAC. När

registrerade47 självadär debord. Envid sinaflera skärmarhadeOperatörema
denaktivitet. Detövrigavläsakundededärochgjordedet de varin annanen

aktuellaalltså händelservisadestatusskärm. Denkallades som varsenare som
förhindraocharbetetsynkroniseringenunderlättasyftehade tilloch att av

dubbelarbete.
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då IM misshandel Sveavägen-Tunnelgatan.ett ringdeHanom en upp
LAC och bekräftade sambandscentralen fått in händelsen;att han talade
vid detta tillfälle med LAC den hadeän ringten annan person som
upp.

Jan hadeH inte hört kollegan Ulf Hzs eller patrullemasanrop svar,
vilket inte så konstigt med påtanke hur de placerade i för-var var
hållande till varandra. Däremot borde han ha Ulf Hzs IM detsett om
hade varit infört. förklaringHans till han inte gjort det Ulfatt Hattvar
måste ha tagit larmet gåttoch med larmanropet innanemot denneut
registrerat uppgifterna i datorn; det först avslutadenärvar man
registreringen trycka sänd uppgifterna lagradesatt ochgenom som
kom statusskärmarna.upp

Ulf H har enligt rninnesanteckningarna från samtalet med honom
kommenterat detta på följande Han kundesätt. tänka tvåsig förkla-
ringar. Den Jan heltH enkelt fel och missatatt händel-ena settvar att

fanns på skärmen. I det sammanhanget påminde sig Ulf H hansen att
först inte kodade händelsen misshandel kontroll person/utansom som
fordon. Adressuppgiften fanns dock med och det därför enligt Ulfvar
H mindre sannolikt Jan inteH skulle ha den.att Den andra för-sett
klaring han kunde tänka sig hängde med den tröghetsamman som
fanns i datorsystemet. Ett inregistrerat IM kom omedelbart upp

skärm,operatörens det kunde dröja, ibland tillegen men ettupp par
minuter, innan det kom statusskärmarna. Dettaupp var en av
orsakerna till de dubbelföringar regelmässigt inträffade i påarbetetsom
sambandscentralen. Med dubbelföringar avsågs registre-operatöratt en
rade in larm, varefterett fick uppgiftoperatören annan om samma
händelse från håll ocksåoch registrerade in händelsen,annat eftersom
det första ingripandemeddelandet inte hade hunnit komma upp
statusskärmen. Det enligt Ulf allmäntH känt detta inträffade.attvar

Befälen i de bägge piketpatrullema intervjuades Juristkommis-av
sionen, Christer ÖP Norrmalmspiketen den 24 juli 1986 och Kjell
Södermalmspiketen den 27 augusti 1986. Christer P bekräftade att
hans patrull svarade larmet. De vid det tillfället i färd medvar att
tanka bensinmack vid Norra Bantorget. De for till mordplatsenen

blåljusmed påslaget. En piket och befälsbil fanns platsen,annan en
liksom ambulans samtalsanteckningama framgår inte detav om var-

eller två ambulanser personal påhöll lasta båreninen medattvars-
Även Öden skjutne. Kjell bekräftade hans patrull larmet.att svarat

De hade alldeles dessförinnan Malmskillnadsgatan vidpasserat
ovanför Tunnelgatan.trappavsatsen När radioanropet kom befann sig

piketbussen fortfarande Malmskillnadsgatan framme vidnästan
Brunkebergstorg. De sin position och for mordplatsen. Påuppgav mot

ställe framgår åktede ned Beridarbansgatanannat att den korta biten



367Polisspåret1999:88SOU

tillrakaSveavägendärefter vägentorgs-rondellen ochSergelstill
kilo-uppgå halvtill drygttordesträckansammanlagdadenplatsen; en

radiobilsvängdeDå fram Kungsgatankomdemeter. mot uppen
bil. DeSöderströmskommissarie Göstaframför dem; detalldeles var

tillSöderströmmed Göstasamtidigtiandra ordanlände med settstort
grundochnådde och därigenomdit försthanmordplatsen, även om

kvällenaktuellavaktdistriktet denibefälhögstahan yttreatt varav
chef brottsplatsen.blev

Även skedde denintervjuades. DetSöderströmkommissarie Gösta
befannföljande. HanhanredogörelsenEnligtaugusti 1986.28 uppgav

komdå anropadeshanradiobil Kungsgatansig i man somav en
Tunnel-i korsningenskottlossningdetropadespringande och att var
ochtill platsensnabbt kommavilleSöderströmgatan-Sveavägen. tog

trafik-vidframmebilenhette. Närvaddärför inte reda varmannen
larman-hörde SöderströmSveavägen-Kungsgatani korsningenljusen

piketEnde plats.därefterfrån sambandscentralen. Straxropet var
ÖKjellmedSöderrnalmspiketenomtaladefrån den justdvs.VD

stod10-12efter Söderström.ögonblicketanländebefäl, personersom
livräddandeTvå medhölllåg och blödde.runt personerman somen
låg isåg dennetittadeåtgärder. Söderström storattsamt enmannen

ansåg detinteSöderströmnedblodad.mycketblodpöl och att varvar
till Malm-pekadenågot Enkundehan göra. mot trapporna uppman

Söder-ditåt. Söderströmsade "Domochskillnadsgatan gavsprang
förföljandet. Denneorderbefälhavaremalmspiketens att upptaom

fåskulle dedetsadeSöderströmfrågade efter signalement. att senare.
piketstyrkan iväg.frånPoliserna sprang

kvinnafolksamlingen fannsividare detSöderström att enuppgav
kunde intehenne,kände igenuppriven. Hanmycket vagt mensom var

hansvårt med henne,hon Detkomma att prata menvarvem var.
medEfter kontakterhennesskjutneför sig denfick klart att man.var

iakttagit särskilthadeintedessakonstaterade Söderströmvittnena att
meddeladeoffret. Hansighade främst koncentreratmycket, de

Malm-sprungithadesambandscentralen gärningsmannen motatt upp
chaufförsignalement. HansingetDå hanhadeskillnadsgatan. ännu

Wsignalement. Ingvarmeddelade honom togWIngvar ettstrax senare
Ännu komsignalementsambandscentralen.tillrapporteringen ettöver

detvisste inteförvirrande,också detlarmadesfram ut; ommanvarsom
försök talagjordetvå Söderströmgärningsmän.sig attrörde nyaom

mycketfråga hon Honhenneochden skjutnes hustrumed varvar.vem
Palme ochLisbethnågot honoch skrekupprörd attatt mannenvarom

kände sedanförst inte detta,troddeSöderströmOlof Palme. menvar
statsministern.kände igenskjutne ochtill dengick framochigen henne

uppstodoffretför sigfick klartbrottsplatsenNär envarvemman
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viss förvirring och förstämning. Först hade gåttallt rutin ficknu-
det dimension. Han meddelade sambandscentralen offreten annan att

statsministern.var
Ambulansen kom enligt Söderström snabbt, försöktepersonalen

med livräddande åtgärder, bårenlastade in for någraoch efter
minuter. Enligt vad Söderström den tid kommit attuppgav var som

för polisens ankomst till mordplatsen, 23.23, felaktig. Klockananges
enligt hans uppfattning då23.28 han anropades Kungsgatan.var

Polisen kom inte såalls snabbt till platsen påståttsdet sex-sjuutansom
minuter efter gämingen.

Kommissariebilen

Under mordkvällen tjänstgjorde poliskommissarie Christian
Dahlsgaard s.k. befäl. fannsHan i radiobil 1520, där Tomasyttre Esom

förare. Bilen befann sig i Kungsträdgården larmetnärvar om
skottlossning på Sveavägen gick Dahlsgaard hörde andra påut. svara

och kallas till platsen. Han beslöt själv bege siganropet dit.att
Patrullen for Hamngatan, sedan Regeringsgatan såhöger ochupp
småningom David Bagares till Malmskillnadsgatan,vänstergata upp
där från Tunnelgatan ifrågasattsDet hartrapporna varförut.mynnar
patrullen denna enligt frånväg, vad hålldeltog uppgivits,som, som en
inte med bil skulle kunna leda fram till brottsplatsen. har vidareDet- -
ifrågasatts varför Dahlsgaard inte hejdade den hans bilperson, som
ostridigt David Bagaresmötte Personen visade siggata. vara
identisk med den följt efter gärningsmannen, dvs. vittnetperson som
Lars Slutligen har det, med ledning uppgifter hur vittnet Lars Jav om
förflyttat ifrågasattssig, inte kommissariebilen i måstesjälva verketom
ha befunnit sig platsen innan larmet gått ut.

förhållandeI till de uppgifter förekommit i diskussionen kringsom
polisspåret finns det i princip ingen relevant utredning Dahlsgaard iom
PU. Han hörd sina iakttagelserär vid mordplatsen och har därvidom
även promemoria.upprättat Värd Dahlsgaardsäratt noteraen egen
uppgift det högst 11/2-2 frånmin det larmet gick tillsatt hans biltog att
svängde påin David Bagares liksom iakttagelse beträffandegata, en
vittnet Lars denne inte det andfåddminsta alltsåvilket kan tolkasvar

48Det finns uppslag med frånoch mordsynpunktett helt substans-ett anonymt
löst tips Christian Dahlsgaard. Tipsaren sig ha Dahlsgaard haom settuppgav
kontakter med kriminella "under vänskapliga former. Den enda anknytningen
till lågmordet i påmindetipsaren Dahlsgaard under mordnatten fär-att attom
dades i radiobilen 1520. Uppslaget har inte föranlett några utredningsåtgärder i
förhållande till Dahlsgaard.
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någotmördaren,efterhastigtsprungithadeintehan somattsom
utredning.bestyrks annanav

anmärkningarSammanfattande
vikapitel 2redovisat iviSomsambandscentralen.Fördröjning i anser

tillanländepolispiketenlarmadetill platsendenklarlagtdet att
fallianländetroligenoch den23.25.30 vartklmordplatsen attsenast

gåttlarmettroligtdetbedömt utvidareVi hartidigare. attminut somen
23.24.anlände, dvs.polispiketeninnanminut senastpåbörjats halven

ficksambandscentralpolisenshurkäntUtifrån vad är omsom
övrigt kanivadjämfört med antashändelsen,kännedom omsomom

vidosannolikt operatörenframstår vidaredet attskeendet, sam-som
Med23.23.förelarrnsamtaletdetavslutatbandscentralen mottagna

osäkerheterdebeaktandeoch iförloppetantagandenrimliga avom
framstår deti dettaenskildheter ettfleraråder beträffande somsom

gått vidhaskullelarmethanteringnormal utresultatmöjligt omav en
23.24.ungefärgått dvs.detdet troligtdå funnitvitidpunkt ut,den att

påsigutspelathändelsernatroligtdetförefallerSammantaget attoss
följandeungefär sätt:

23.2l.30ungefärO begicksMordet
23.22kringväxelmed sinkontakthadeD0 AndersTaxichauffören

föreslutsamtaletsekunder;ungefär 30växeln0 talade medHan var
23.23

fickochsambandscentralentillfram0 Växeltelefonisten numrettog
23.23förekontakt

taladesambandscentralenvidoch0 Växeltelefonisten operatören
sekunderungefär 30

med larmetgick23.23efter operatörendvs. utDärefter --
därefterochNorrmalmspiktetenbesvarades först straxLarmet avav

Södermalmspiketen
ditanländeochmordplatsenomgående tillåkteO Södermalmspiketen

23.24.00-23.24.30ungefär
in tillSollentunaambulansenvinkades0 minuttillhalvEn senareen

mordplatsen
åtgärder,livräddandeundersökning,medsysselsattO Personalen var

frånminuterungefärambulansenilastning ipå bår och trelastning
23.28därefter knapptklockanin;vinkatsambulansendet att var

vägambulanspersonal mot0 meddelade23.28.00 attKl varman
sjukhuset
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Denna beskrivning händelseförloppet för möjlighetenutrymmeav ger
hanteringen på sambandscentralen inte såatt snabb den börvar som

ÅMen svårtdet någonha bestämdär mening detta.attvara. om ena
sidan det möjligtär det frånminut det påatt tog operatörenatten
sambandscentralen fåtthade underlag för gå med larmanropet tillsatt ut

Åhan faktiskt gjorde det. andra sidan ocksådet möjligtär samtaletatt
från växeltelefonisten vid Järfälla Taxi kom fram det tidigastänsenare
kan ha gjort. vårEnligt beräkning föreligger iantas alla händelser inget

kan beskrivas påtagliga fördröjningar. Vid bedömningensom som av
skeendet och de inblandades åtgärder finns återdet här anledning att
påminna händelsens karaktär inteatt känd i dettaextremaom var
skede.

Samtidigt bör det understrykas den enskilt viktigaste faktorn föratt
vår analys och beräkning den tid bedömerär ambulanspersonalenatt
tillbringade platsen jfr redogörelsen i kapitel 2. Vi det därvidanser

möjligtäven det endast förlöpte två minuter från detatt ambulansenatt
vinkades in till det den andra ambulansens personal meddeladeatt att

på till Sabbatsberg.väg Detta för hypoteserman var utrymmeger om
viss fördröjning. detI sammanhanget är Jan Hzsoperatören uppgiften

till LAC före då23.25, han sig intestrax känna till larmet,uppgav av
intresse. Den talar med viss konkretion för möjligheten larmet vidatt
den tiden gåttinteännu att det i måstefall ha på gångvaritut vidvart
den tidpunkten följer vårdet enligt mening klarlagda förhållandetav att
den larmade Söderrnalmspiketen plats 23.25.30.senastvar
Sammantaget finner vi det i föroch sig sannolikt Jan Hzsattmer
besked till LAC i sak felaktigt beroende något slags kommu-var -
nikationsproblem inom sambandscentralen larmet dåän inteännuatt-
gått Men bägge alternativen måsteut. med tillgängliga fakta betraktas

möjliga.som
Dessa förhållanden, dvs. det troligaste ingen påtagligär för-att att

dröjning skett, ställda möjligheten gåttdet till tvåmot attav upp
minuter efter det sambandscentralen fått kännedomatt man om
larmet till det larmanropet gick skall jämförasatt med hypotesenut, om

konspiration, alltså analys tidsuppgiftemaär påpekaren attsom en av
medveten fördröjning larmet i sambandscentralen. Om dettaen ärav

två saker säga.att
För det första talar omständigheterna vårenligt mening alltså mot att

det överhuvudtaget någonskett påtaglig fördröjning; det är mer sanno-
sålikt inte skett det förekommit.änatt att

För det andra den möjliga fördröjningenär minuter. Om detett par
för krets konspiratörer hade varit centralt i handlings-en ettav moment
planen passivisera sambandscentralen bordeatt detta emellertid ha skett
på tillförsäkradesätt konspirationenett marginal.större Motsom en
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sighade tänktkanske störrekonspiratöremakan hävdasdetta att en
från LAC till Jansamtaletomöjliggjordesdettamarginal, attatt avmen

påså visai fallskullepågående fördröjningen. Detavslöjade denH
inkommandeinte styrdei brottsplanen,flera svagheter attt.ex. man

krets.tillhörde deHi fall inte Jansamtal och att vart sammansvurnas
centraltstället förfördröjning ieventuell momentOm ettatt varaen

igruskastapoliseninomförflera attbara sättett personeravvar
Dålogisk.framstå tjänlig ochskulle denspaningsmaskineriet som mer

från olikafördyktmedhjälpare hafleremellertidborde attäven upp
skedde.just vaddethävdasförsvåra kanhåll arbetet. Det att somvar

deavspärrningen,otillräckligaeftersöket, denosystematiskadvs. det
sambands-kaosetvittnesuppgiftsanteckningarna,fragmentariska
villospårså fram tillvidare,ochfelaktiga rikslarmetdetcentralen,

polisenfördå beläggskulledettaalltViktor G och PKK attvarasom -
försvåra ochspaningförkundemånga håll vad dengjorde att

varitStockholmöverallt ipoliserförutsättaskulleutredning. Det att
mördas.skullestatsministerninförstådda medeller mindre attmer

ifördröjning larmetminutersmöjlighetenBlotta ett sam-avparav
teckenfrån tolkaslångt kunnamycketbandscentralen ettär att som

detta.
sambandscentralen ochförhållandenainteinnebärsagdaDet att

till-mordplatsenankomst till ärpolisenstidsuppgiftema kring m.m.
svårbegripligtframstår börjantillDetfredsställande utredda. attsomen

kommunikationsåvälregistreradeLACpåintepolisen sätt somsamma
denkringdiskussionenskulle heladet sketttidsuppgifter. Omsom

uppspelningtillinskränkaskunnatfördröjningeneventuella aven
fästesambandscentraleninomanmärkningsvärtLikabandet. är att man

vitid. Somochvisade exaktklockor rättså vikt vid datorernasliten att
gångernafel tid bäggevisatdatorklockomapåpekat harställeannat

olikavisadesambandscentralen. Dessutombesöktkommissionen
verksamhet därintryckungefärligtvilketolika tid,datorer ett engav

måste eftersträvas.rimligenprecision
från mordkvällenlogglistanockså s.k.denAnmärkningsvärt är att

utskrift allaautomatiskinte bevarades. En note-mordnattenoch av
normal-har ifortlöpande. Densambandscentralens datori görsringar

dettanågot Ipå havererar.då sättbetydelse datorsystemetfallet endast
bevismedel.användasförfall skulle den ha kunnat att somsparas

någrainte gjortpolisenmissförhållanden kommerTill dessa att
tiden efterförstadenarbete undersittrekonstrueraförsök egetatt
åtgärdernainledandedeklarttidigtmycketmordet. stodDet att

ochredogörelseSöderströmsGöstadåligt bl.a.och,fungerat genom
tillpolisens ankomstfrågor kringtidsförhållandena,uppfattning attom

det heltsaknasdetställas. Trotskommaskullemordplatsen att
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dokumenterade till självrannsakan och uttryck för viljaansatser atten
lära uppenbart begångna misstag. ocksåDet ha lett tillav attsynes
misstagen kommit i andra sammanhang, i sambandatt t.ex.upprepas
med de s.k. Stureplansmorden återkommer1994. Vi till frågordessa i
våra övergripande bedömningar, konstaterar redan här under-attmen
låtenheten snabbt och grundligt utreda de förhållandenapolisiära påatt
mordplatsen och i sambandscentralen har bidragit jordmåntill den där
polisspåret vuxit fram. Det särskilt tydligtär det gäller polisled-när
ningens hantera Gösta Söderströmsätt och de uppgifter hanatt
larmade.

Sammanfattningsvis kan det diskussionensynas som om om en
fördröjning i sambandscentralen helt hade kunnat avfärdas intedetom

för frånsamtalet LAC till Jan iH sambandscentralen,operatörenvore
samtal innehåll inte har någonkunnat tillfredsställandeett vars ges

förklaring och det måstealltgör betraktas möj-att trotssom som en
lighet fördröjning förekommit. Det grundläggandeatt skälet tillen att

gåttdet inte punkt för diskussionensätta medveten fördröj-att om en
ning emellertid de missförhållandenär allmänt rådde i sambands-som
centralen och polisens ovilja själva snabbt söka bringa klarhet i för-att
hållandena. Detta fårvi levagör med vissa enskildheter kanatt att
förbli oförklarade.

Kommissariebilen. alltsåDet har hävdats den färdväg den s.k.att
kommissariebilen valde anmärkningsvärd, eftersom den inte leddevar
till mordplatsen flera kvarter från brottsplatsen;utan trappavsatsen
med bil skulle detta vägval otjänligt för den ville sig tilltavara som
hörnet Sveavägen-Tunnelgatan. Prernissen dock felaktig.är Ett kvarter
söder Tunnelgatstrappan ligger Apelbergsgatan, via vilken gårdetom

köra med bil ned till Sveavägen. Polisbilen hade alltsåatt kunnat
fortsätta den ned till mordplatsenvägen och anlända med någrabara
sekunders fördröjning jämfört med Tunnelgatan hade varit farbarom
med bil. alltsåDet återvändsgrändingen komrnissariebilenvar som
körde på.in Att patrullen i och för sig inte valde den närmaste vägen
till mordplatsen uppenbart och harär Christian Dahslgaard för-av
klarats med frånpatrull kom hållatt en annan samma som
kommissariebilen och han därför valde täcka in alternativatt att en
flyktväg från platsen för den uppgivna skottlossningen. Christian
Dahlsgaards handlande i det sammanhanget och vad han uppgivit om
det förefaller naturligt och förenligt med de polisiära bedömningaross

49Söderströms uppfattning tiden för polisens fårankomst vårenligt meningom
tillförlitligen vederlagd, inte minst med tanke vad käntäranses som om

tiden för ambulansemas avfärd från mordplatsen.
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be-mördarenflyktvägdentanke togMed varhadehan göra.att
förutseendedettavändarimligtinteförutseende. Det attärdömningen

tillsigden begavtillfrån skäletutgåstället attoch ipatrullen attmot
kännedomhaftpå förhand attentatetdenvaritskulle haplats omatträtt

attentatsplatsen.och
eftersomhejdades,inteJLarsolyckligtnaturligtvis attDet var

förledningtillinformationvärdefulllämnakunnathadedenne
komplicerasBildenspaningsarbete.polisensövrigadenochpatrullens

hejdasjälvnågongjordeintevittnet ansats attytterligare attav
understrykasvidaredetvidkommande börDahlsgaardspolisbilen. För

någonellerDahlsgaardvarkentalar förnågotfinnsintedet attatt som
mycketsärskiltvisstebrottsplatsensigbefanninte omsomannan

larmhadeDet etttidpunkt. attvid denna ombrottet varman
Några slut-allt.detSveavägen-Tunnelgatan,i hörnetskottlossning var

vårenligtJ kanhejdaunderlåtenhet LarsDahlsgaards att mansatser av
nedan.vidareinte dra,bedömning straxse

förkommissariebilen komförhållfasta beläggfinns inga attDet
DahlsgaardsChristianföromständigheternatalar atttidigt. Tvärtom

skeendet stämmer.uppgifter omegna
anförtsomständigheterdefrågan ställasSlutligen bör somom

övervägandendebedömning äntillleder somsammantaget annan
omständig-enskildasig. Denfördemochbeträffandegjorts avenvar

JDahlsgaard LarsChristian ärförbesvärande attsigkanhet tesom
eventuelltförtagit denna vägpatrullen attOmstoppades.inte nu

Efter-hejdatsJ haväl Larsbordegärningsmaneventuellgenskjuta en
patrullensmed närvarosyftetfråga sigkanså skeddeinte ommansom

ifärdvägvaletsinställer iDetvaritområdet turkan hai annat. avett
i defunderakanförståelse förVi har attdager manosv.annanen
kanJhejda Larsunderlåtenhetenändå inte attbanorna, attansermen

tänkbartfulltkonspirationsmisstankar. Det är attförgrundtillläggas
skottlossningmedhafthakundeinteJbedömde Larspatrullen enatt

denmedaktuella ochdetskedemåste iSpaningen ettgöra. somatt
intedeturskillning;medskehadepatrulleninformationbegränsade var

Även alltsådetområdet.iallakontrollerafråga omatt personerom
kontrollerats,hadeJLarsbättrevaritskulle hafrån synpunkterflera om

anmärkningsvärtdirektske inteså korninteförhållandetdet attattär
patrullenmisstankarnågraväcka atthellerdärför inteoch ägnat omatt

ärenden.otillbörligaivaritskulle ha ute
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Södermötet

Bakgrund

Det har del polisspåret framförts det skall hasom en av att ägt rum
konspiratorisktmöten slag mellan polismän tiden före mordet.av De

brukar kallas Södermötef eller Mötena söder, eftersom det eller
de skall ha Söderägt i Stockholm. Kommissionen har i utred-rum
ningsmaterialet endast kunnat identifiera uppgifter möte.ettom
Uppgifterna innebär i praktiken mordet skulle ha planerats vidatt detta

"Södermötet"möte. har vid skilda tillfällen omtalats i medierna. Därvid
har det hänvisats till polischef i Stockholm, känt till mötena,en som
vilket uppgifterna ökad trovärdighet.gav en

Utredningen
Av tjänsteanteckning Ölvebro,i uppslaget, signerad Hansen fram-av
går Ölvebrojournalisten Olle hadeA kontaktatatt och berättat bl.a.
följande. Olle A hade källa polischef i Stockholm. Denneen som var
hade polischef fått höra antal polismänav träffadesen annan att ett
dagen före mordet Söder i Stockholm. De aktuella polismannen var
polisman A, S.5°Per K, Kjell K, Jerry E och Jan Dessutom deltog en

åsyftatorde löjtnant X,vapenexpert ovan. Vid hade disku-mötetse
och eventuellt ocksåterats planer mörda Olofvapen Palme.att

Tjänsteanteckningen daterad denär 13 maj 1991, medan utskriften är
daterad den 3 1992. Anteckningen alltså ha aktualiserats imars synes
samband med den utredning sedermera korn igång våren 1992.som

Den 27 februari 1992 meddelade polisintendent Erik Rönnegård vid
polismyndigheten i Stockholm i anledning uppgifter i TV-av

ÖlvebroNorra Magasinet Hansprogrammet polisintendent Curtatt
Nilsson berättat för Rönnegård Södermötef. Det skulle ha skettom
Nilssons tjänsterum, troligen före 1988.

Med datering den 3 1992 finns promemoria upprättadmars en av
Ulf Karlsson angående uppgifter fåtthan Nilsson och hur hanav
vidarebefordrat dem. Promemorian har följande innehåll.

I samband med TV-programmet Norra Magasinet 1992-02-27 framkom
uppgifter en polischef till olikaatt bland andra tillom migpersoner,
skulle ha lämnat information sammankomst "på Söder där polimänom en
deltagit. Denna sammankomst skulle kunna någotha med mordet Olof

5° Per förekommerK andra vårtställen i betänkande, i kapitel Jan St.ex.
förväxlaär med den kriminalinspektöratt hanterade polisärendena försom

säkerhetspolisens räkning.
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polischefenuppgiftslämnandeockså denframkomDetPalme göra. attatt
Stockholmspolisen.Nilsson vidpolisintendent Curtha varitskulle

besöktesmig. Däremottillinte lämnatsslag harNågon uppgift angivetav
1988-11-Ann-Marie HedströmochNilssonpolisintendenterna Curtjag av

anteckningarfördasamtaletmina efterenligtvarvid Nilsson07 uppgav
följande.

kall-Polisman ANilsson. ärunderarbetatpolisman AvälkännerHan som
vapenfixerad ochmörda. Hankapabel äroch fulltokänsligsinnig och att

efterträddesPolisman Alångt högerkanten.står politiskt vapen-somut
Även långt till höger.vapenfixerad ochhanpolisman F. utinstruktör av

i hörnetlägenhethadePolisman Fpolisman A.dyrkadePolisman F en
3230piketbusspolisman idenochTunnelgatan-Regeringsgatan somvar

poliserdebil. Polisman Fflyttade sinmordetförunder kvällen var en av
sprungithankräktesPolisman F närförfölja mördaren.beordradessom

efter28:efrån sjukhus densigbegärdePolisman Auppför uttrappan.
gånglunkande ävenPolisman A harblindtarmsoperation.genomgången en
viktminsk-oförklarligdrabbatsharfall. Polisman Fnormalai avsenare

Polisman A harVDtillbaka vid piketenpolisSlutade ärning. mensom
anställdmilitären,f.d.dengod namnetvän, varsomen

televerket.inom"säkerhetssidan"

jag följande.antecknade1988-11-08

Öd. migFörvissadeochmed RpctillsammansBesökte Palmegruppen om
Ölvebro lämnadeNilssonCurtinformationtill denkändeHans somatt

1988-11-07.

medRönnegård kontakt Hansmedi ochfartUtredningen togatttog
Magasinet.Ölvebro. uppgifterna i NorraframkallatsiniDet tur avvar

Ölvebros tillkändetidigaretjänsteanteckning PUframgår attDet av
Olle A:sfebruari27skedde denpåståendena. Vad attsjälva varsom

Ölvebro. UlfEnligtRönnegård, kontaktadealltsåkälla, varsom
november 1988ihade han1992från 3denpromemoriaKarlssons mars

ÖlvebroHanssigförvissatmed Palmegruppen attvid möte omett
uppgifterUlf Karlsson. Dessatilllämnatuppgifter Nilssontill dekände

Söderrnötet.inteomfattade dock
Chefsåklagaren Andersdag.Rönnegård Nilsson hördesoch samma

Rönnegårdvisadeingående förhörenrelativtnärvarade. attHelin De
emellan.förevarit demvadbilderskildahade klartoch Nilsson somav

tillfälle,vidhanberättadeförst,Rönnegård, hördes ettatt somsom
1989 efternovemberfall eftertill i attpreciseradesedermerahan vart

dåhadeNilssontjänsterum.Nilssonssuttit ifrikänts,hadeChrister P
närvarande.högerextremistermedmordetföreberättat möteettom

kunde iNilssonRönnegård kontrollera.lättaföreföllUppgifterna att
med adressenochmed, tillvaritallaprincip sompersonernamnge
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nämndes enligt Rönnegårdvad hade för sig. Beträffande namnen
Rönnegårdmindes Kjell K, Per K och Janne eventuellt även

polisman A. Nilsson hade vidare kring polisman Aresonerat som
möjlig gärningsman; gärningsmannen påsättet sig kunderörtsom
förknippas med nyligen Vid hademötet ävenopererats.en person som

piketpolis, varit de första mordplatsen, närvarat.en som en av
Rönnegård mindes inte den han beskriver överensstämmernamnet
med polisman vår Nilssonsanm.. uppgifter mycket detaljeradevar
och initierade, ett helt scenario. Nilsson hade vidare uppgett att
uppgifterna kända för spaningsledningen. Efter samtal medettvar -
Olle därA, denne spaningsledningen inte kände till deuppgett att
uppgifter Rönnegård frånhört Nilsson, Rönnegårdsökte Nilssonupp
för kontrollera saken. Nilsson han talat medatt Tommyattsa
Lindström och Axel Morath uppgifterna. Rönnegård frågade ocksåom

Nilsson verkligen trodde det här med konspirationsteoriom om
poliser. Det besvarade Nilsson med någradiskutera poliser iatt vars
förehavanden hade mycket lite insyn han nämnde Kjell K.man
Rönnegård fortsatte:

dåMen jag honom dvs. Nilsson, vår detanm., allvarligaärsa
anklagelser. Tror du verkligen det skulle möjligt flera poliser,att attvara

dåoch han det det här såkillar hårda såär dom tillatt, är ochmena attsom
med hållaskulle kunna det här.tätt om

Rönnegård hänvisade vidare till Nilsson mycket betrodd inomatt var
polisen och han hade polisledningens han fick oftaatt öra, t.ex.
företräda myndigheten frågori fotbolls-EM i Stockholm.stora som
-Rönnegård "förbannad, inte så litet heller Nilsson förvar att

tvådenne gånger vilselett honom spaningsledningenattom var
informerad denna han förstod varit ovetande.trots att som nu

Nilsson, hördes PU dag, ombads kommenterasom av senare samma
de i massmedia cirkulerande uppgifterna Södermötet. Han kändeom
inte någratill uppgiften för honommöten, helt obekant". Han hadevar
inte vidarebefordrat någon information sådana Däremotmöten.om
hade han journalisten Lars B, han träffat ganska ofta, fåttav som upp-
gifter sina underlydande polismän. Polismannen fråga,iom en av
polisman hade betett sig anmärkningsvärt på brottsplatsen. Under
förföljandet gärningsmannen hade han ovanför till Malm-trappornaav
skillnadsgatan och kräkts. Dessutom han bosatt längsstannat var
flyktvägen. Nilsson hade undersökt uppgifterna fåttoch dem bekräftade

Sven-Åkedärefter fört dem vidare till Hjälmroth.samt Han kom sedan
Åketräffa Tommy Lindström och Röst utredningsmanatt vid PU i

ärendet. Han daterade detta någontill tid efter det Juristkommissio-att
lämnat sin hösten -87 våreneller -88. Han hade förtrapportnen -
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be-Då hade han ävenUlf Karlsson.tillvidareuppgiftermotsvarande
UppgifternaA.polismanrelation tillpolisman F:sdel omrättat omen

Rönnegård.meddiskuterathanhadepolisman F
ifrågasatteuppgifterRönnegårdsmedkonfronteradesNilssonNär

kan havilketryktenihop möten,blandatinte dennehan manomom
ifrågasatteNilssonF.angående polismanuppgifternamedtalat om,

Rönnegård. Vissahuvudetikullerbyttorslagit liteintedet"om
fel-uppenbartNilssonenligtberättelseRönnegårdsuppgifter i var

mycketägdeDendiskussion.för derastidpunktenaktiga, rumt.ex.
sigtänkakunnahaNilssonverkadeövrigt1989. Inovembertidigare än

dendetochteorier ärBzsjournalisten Larsåtergett atthanatt
och ting.sakerblandat ihopRönnegård hakanpunkten som
Rönnegård tidigaredenneNilssonmedförhöret attI uppgav

ifrågasattför hanpolisledningensätt hosonåd olika att"kommit i
kom-socialdemokratiskhanochförändringsarbetepågående att som

politikerna sättmedmullvadatbevisligen ettmunpolitiker som
levtSå harhanWelanderGöstaochHjälmrothirriteratstarkt

ochNilssonmellanmotsättningaringaabsolutfannsundantag". Det
Rönnegård, tvärtom.

förhörhöllslångtdvs.1992,september rättrespektivejuniI senare,
Södermötet.ideltagareutpekatstvå poliserdemed somsomav

någradeltagit i mötenskulle hadekategoriskttillbakavisadeBägge att
innehålleringående ochrelativtFörhörenangivna slaget. ärdetav

inbördesderasviss deltillochpolisernautpekadedeinformation om
mån tagit siktenågon haiutredningenDärvidlagrelationer. synes

poliserdekan"nätverk. Maneventuella notera attklarlägga somatt
iöverraskandeframstår devilkas mestdehörts är somnamn

i ärendet,hördainteKjell KochK ärA, PerPolismansammanhanget.
militären.åsyftadealltså dentordeX,löjtnantinte heller varasom

till kommissionenlämnatsUppgifter som
redogörelselämnatkommissionenRönnegård införharErik somen

medutredning,i PU:sframkommitmed vadöverensstämmer som
kompletteringar.ochavvikelserföljande

uppgifterdekontakta PURönnegårdfick somDet att varsom
Magasinet.Norrailämnades TV-programmet

mellansamtaletförstadetexaktsigerinra närkunde inteHan
1991.eller1990måste varithadetägdeNilssonochhonom menrum,
varitRönnegård hadesjälv.sigtagithadeNilsson ämnet avupp

Han över-hadevad Nilsson säga.tilllyssna attobenägen anseratt
frågadirektochmycket attvälNilssonhuvudtaget pratar uppgavatt
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han ansåg Nilsson lösmynt. Det hade enligt Rönnegård lett till vissvara
förvåning inom polisen Nilsson ägnade tidatt samtala medatt
journalisten Lars B. Eftersom Rönnegård vid det aktuella tillfället
egentligen inte ville lyssna vad Nilsson hade förblev hansägaatt
stående i Nilsson redovisade scenariorummet. med hel delett en
detaljer hur det här skulle ha kunnat till. Nilsson känner deom

han talade dvs. de skulle ha deltagit i den eventuellapersoner om som-
konspirationen väldigt väl. Nilsson har varit länge inom Stockholms--
polisen, mycket betrodd fåär såoch har bra kontakter han. Desom

han talade bl.a. Jan dessutom hans "skydds-personer om, var egna
lingar", han inte någonhade anledning misstänkliggöra på dettasom att

Rönnegårdsätt. därför de uppgifter Nilssontog lämnade på stortsom
allvar. Varför skulle Nilsson något dettanämna det intemöteom om

rum ochägt varför skulle han lämna sina skyddslingarut var
frågor Rönnegård ställde sig han lyssnade tillnär Nilsson.som

På fråga Rönnegård han i och för sig uppfattade sådetattuppgav att
Nilsson spekulerade i tänkbara händelseförlopp, denne såattmen var
initierad i det han talade måstedet allvar. Rönnegårdatt tasom, var
dock klar detöver rörde sig hypoteser.att om

Det riktigtär han kontakt med Nilsson föratt kon-togsenare att
trollera denne verkligen talat medatt mordutredarna det hanom
berättade för Rönnegård. Rönnegård kunde dock inte erinra signumera
det samtalet eller hur Nilsson dånärmare reagerat.

Rönnegård han hade haft kontakt med journalistenatt Larsuppgav
B och talat "södermötetom m.m.

Efter det Rönnegård hade kontaktat såvälatt PU och Rönnegård
Nilsson förhörts upplysningsvis blev Rönnegård uppsöktsom av

Nilsson. Denne fruktansvärt upprörd Rönnegårdöver tagitvar att
kontakt med PU. Rönnegård dåhade Nilsson självsvarat att uppgett

mordutredarna informerade,att varför det väl inte någotfannsvar att
upprörd över.vara

På fråga han idag något södennöte" ellertror att ägtom attrum
någon polisiär konspiration kan ha legat bakom mordet, svarade
Rönnegård han idag inte det, eftersomatt det efter så långhär tidtror
skulle ha läckt information detta såi fall.ut Men vid den tidpunktom
då samtalet med Nilsson ägde ansåg han inte sig detattrum vare ena
eller andra kunde uteslutas. I det sammanhanget Rönnegård attuppgav
det för hans bedömning kunde ha spelat viss roll han kom-atten var
munalpolitiskt aktiv socialdemokrat och han kanske vaksamatt var mer

högeravvikelser inom polisenmot vad kollegorän inte hadesom
politiska bakgrundsamma var.
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redogörelsekommissionen lämnathar införCurt Nilsson somen
i utredning, medframkommit PU:smed vadöverensstämmer som

kompletteringar.följande avvikelser och
Rönnegård till PUsamtalBakgrunden till det rapporterat omsom

för-fått polisman kräktes underuppgift FNilsson attatt omvar en
fått uppgifttrodde han dennagärningsmannen. Nilssonföljandet attav

medkontrollerat saken Larsjournalisten han hadeLars B, närmenav
aldrigså Nilsson betonade haninte fallet.hade denneB attsagt att var

förtroende för dennehan harblivit ojuste bemött B ochLars attav
varifrångåtfulltdet därförNilsson framstodyrkesman. För somsom

fått polisman kräkningar.informationen Fzshan om
anmärkningsvärd.Nilsson uppgiften mycketalla händelser fannI

långt tillså sina sympatierPolisman hadehade här. FHan resonerat
inom polisen. Hanstill kretsaroch hade anknytninghöger extrema

jämförelsevisefter lättpolisman kräksbeteende vältränad ensomen-
anspänning.mentalsprångmarsch förklarasskulle kunna storav en-

kanskepolismannennaturliga slutsatsen"Nilsson drog den rätt att
poliserna kommenderatsskjutits närvisste det att upptasomvem var

på ochinte känd brottsplatsenoffrets identitetförföljandet ännu attvar
anspråktagits ikunde hamisstänkte hans lägenhethan kanske att egen

polis-tillNilsson kändeflyende gärningsmannen.den även attav
hade korttill polisman DenneA.nära vän opereratsmannen var en

vaggandemedbeskrivningen gärningsmanföre mordet och av en
långsamt från kundebrottsplatsengång" sig relativtrörde stämmasom

få infor-polisman hade Nilsson Förin A, närmareattresonerat.
hadekräkningarförhöll sig med polisman Fzsmation hur detom

polismanbefälet piketstyrka där Fmed i denNilsson tagit kontakt
Ö. detaljerad beskriv-givit NilssonKjell hadetjänstgjorde, Denne en

dåhändelsenåtgärder efter larmet, bl.a.patrullens före ochning avav
dåoch denne kräktes. Detpolisman parkerade sin bilF var upp-om -

Rönnegård. NilssontillNilsson förmedladegifter dethär slagetav som
konspiration kunde hasammanhanget tankarhade i även att enom

parti-utgått från besöka socialdemokraternasOlof Palme brukadeatt
ochbiografen Grand,ungefär mittlokaler Sveavägen, belägna emot

motsvarandedå scenario detfrån hem. Etthan kundeatt promenera
förberett.kunna ha varitinträffade skulle därmedsom

och kan intepå utspelade sigsamtaletNilsson mycket osäker närär
ihågintenågon hållpunkt tidsbestämning. Han komföralls omenange

något tillfälle förRönnegård vidkontakt med honom atttog senare
minns däremotinformerade. Hanmordutredarnakontrollera attom var

saken och hörtRönnegård efter tagitdet PUhan sökte att uppupp
Rönnegårdpå för denneblivitupplysningvis. hadehonom Han attarg

Rönnegård tyckte detta.vad hanoch gjort klart förskenat iväg om
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Därefter hade de inte talat saken; de har i dag mycket godaom
relationer kollegor.som

Nilsson hade ingen förklaring till Rönnegårdhur kunnat uppfatta
honom Rönnegårdhan gjort. Skälet till fört uppgifterna vidareattsom
till trodde på frånPU han kunde bero hänsyn Rönnegårds sida. Denne
kände till Nilsson hade genomgått besvärlig period vid tiden föratt en

Rönnegårddet aktuella samtalet. kan ha Nilssons börda vidtrott att
såtiden fannsdet risk för uppgifterna polisman Ftung att attvar om

inte skulle komma bli framförda det Nilsson skullesättattm.m. som
ha önskat han varit vid full vigör. Nilsson trodde därför attom
Rönnegård kunde ha agerat av omsorg.

innehålletsakligaDet i de uppgifter södermötefom m.m. som
förekommit saknar enligt Nilsson substans. han fickNär PU höraav

Rönnegårdde uppgifter lämnat gjorde han reflektionen Grattis tillom
privatspanare till. Hans intryck PU dragit slutsats,atten var samma

Rönnegårdsdvs. uppgifter inte tillförlitliga.att var

Sammanfattande anmärkningar

Nilsson har minnesbild Rönnegård det samtalsämre änen av som
ostridigt mellan honom Rönnegård.ochägt Det behöver interum

Rönnegårdsbetyda detaljerade uppgifter ligger verk-att närmaremer
ligheten, eftersom det sig händelser, gamlarör redan närom som var

försöktePU belysa dem och ligger längre tillbaka i tiden. Ettänsom nu
försök sammanfoga de berättelser lämnats leder till följandeatt som
bedömning.

Det ostridigt Nilsson under Rönnegårdtjänsten till framförtär att
spekulationer i fall polisman A och polisman F och dessasvartom
förehavanden i samband med mordet. Nilsson införhar kommissionen
redogjort för hur han i frågortänkte dessa och det mycket välsynes
kunna liknande tankegångar Rönnegård.han delgav Attvara som
Nilsson haft funderingar framgårdet aktuella slaget vidare denav av
promemoria Ulf Karlsson efter ha kontaktats Nilsson.upprättat att av
Rönnegård har i fall enligt vad han inte uppfattatvart numera uppger
det sades frånspekulationer Nilssons sida. Upp-änannatsom som
gifterna poliser varit inblandade det saken sedermerasättattom som
kommit framställas i massmedia mycket väl kunna ha sittatt synes ur-

Rönnegårdsi samtal med Nilsson. Beträffande uppgifterna isprung
massmedia finns möjligheten Lars B kan ha uppfattat Nilssonäven att
precis Rönnegård gjort. Rönnegårdha drogsättsamma som synes
slutsatsen Nilsson inte skulle ha framfört sina spekulationer hanatt om
inte själv hade tagit dem visst allvar slutsats såvi i fallen som-
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misstankarsjälv hysteNilssontillät sigvarför hanrimligfinner tro att-
möjligtdetSamtidigtgick.spekulationer ärhans attriktningi den

den kretsmisstrouppgift hysteRönnegård, enligt mot avenegensom
känslomässigtnågotreageradehade talatNilssonpoliser om,som

lämnades ochuppgifterdeKombinationenfick höra.handet somav
mycket godmeddetdvs.lämnade dem,den att personvar ensom

veder-Rönnegård uppfattadevadtaladepersonkännedom somomsom
påintryckstarktuppenbarligengjordeskyddslingar,börandes ett

iläst inkan haosannolikt haninteRönnegård. förefallerDet att mer
ville haegentligenvad dennelämnadeNilssoninformation än sagt.den

iså ligga delsi fallskulleuppgifternas uppkomsttill ettFörklaringen
okritisktämligenifrån sida, delsNilssonsspekulerandevårdslöst en
prägladideologisktRönnegård självvilketmöjligenoch antytt --

från sida.reaktion hans
tolkning lämnardennaunderstrykasmåste emellertidDet att

dunkeltsåledes fortfarande heltåtskilligt oförklarat. Det är vem som
RönnegårddetmellanDiskrepansensödennötd tal.förtförst ett

påminna sig hakanfrån och det denneNilssonhört sagtsig hauppger
fördamed deti enlighetförklaraskunnaför enbartförär att nyssstor

påminner sigsåRönnegård distinktgåtfulltDet är attresonemanget.
endastmedan denNilssonsjälv ochtvå mellan honommöten senare

emellertidVadslag.minnediffusthar möte ett annatett somett avav
journa-samtalat medRönnegård de bäggeochNilsson ärförenar att

södermötetjournalistermed andraoch kanskeBlisten Lars även om
tillförtfått informationdärviddemöjligtfulltDet är att somm.m.

för sin delhanuppgivitharNilsson attsubstans. trorärendet attt.ex.
beteende underpolisman F:shonominformeratBdet Larsär omsom

mordkvällen.
februari27denutpekadedeNågot södermöte" med alla personerna

löjtnantochpolisman Ahahändelser intetycks i alla ägt1986 rum;
från och SE JanUppgifterna Jerryplats.befunnit sigX har annan

försaknastrovärdiga. Detbakgrundeninte minst densig motter som
inteuppgiften harförekommit;skulle hateckenövrigt helt mötetatt

Nilsson,Rönnegård hänvisar tillpåvisbarnågon källa. somens
massmedia, iochBfrån journalisten Larshan hörthänvisar till rykten

Rönnegård.hänvisar tilljournalisten Olle A,fallvart
anslutning till Rönne-utredningsomgången idirektförsta attDen

Rönnegård,medsedan förhörensannoliktavslutadesgård kontaktat PU
med Jerry EFörhörenjust den slutsatsen.tillOlle A lettNilsson och

egentligenfråga sig vad delångt kanManägdeoch SJan senare.rum
polisman A, Permedmed förhörföljtsinteoch varför desyftat till upp

med vissakontaktundvikerPUKjell kanoch K. DetK omsynas som
polismän.
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I detta uppslag har PU uppenbarligen varit in i utredningväg en
möjlig polisiär konspiration. Om frånbortser södermötetom en man

den 27 februari alltså1986, näppeligen har innehållerägtsom rum,
uppslaget hel del intresse för polisspåret. framgår bådeDet klart,en av

Ulf Karlssons PM och förhörPU:s med Nilsson, denne betraktatav att
polisman A och polisman F suspekta. Kjell K enligt vadsom var,
Nilsson i förhöret i PU, till polismannära "de harvän A,uppgav

intressen. Kjell K precis polismanär A utomordent-samma som en
ligt skicklig polisman inom områdesitt måstedäremot iakttaman en---
viss försiktighet i sitt med honom,umgänge jag. Särskilt då näranser

diskuterar frågor kan ha med olika säkerhetssaker."göraattman som
intresseAv de uppgifterär även lämnades kommissarien Jansom av

Han kände polisman A väl och uppskattade honom mycket. Han
besökte för övrigt polisman A sjukhuset efter operationen. Hanstrax
hade lärt känna denne som intelligent, sympatisk, trevlig människa,en

det finns bit där inte jag, i och för sig, detmen accepteraren som men
behöver jag inte värdera och det finns bit i Azs värld jag inte be-en som
griper på.mig Beträffande Kjell K uttryckte sig S inteJan i klartext.
Han tycktes förutsätta förhörsledaren förstod vad han menadeatt när
han sade sig inte kunna tänka sig umgås med K huvudöveratt taget.
Apropå Kjell frågadeK, Per K m.fl. förhörsledaren Jan S denneom
kände till "grabbarna ingick i mångaNorrmalm ansågsatt som av vara
lite extrema:

mångaJa, det därär Det kan jagär räkna hela bordetextrema.som upp
det alltså,skamär skam för svensk polis hållade här fick på. Menatten en
det sak.är en annan

Förhörsledaren föreslog efter det Därefter ville Jan Ssvaret en paus.
tillägga bl.a. följande.

jagMen har fortfarande, i mig alltså, känsla det finns saker ochatten av
ting stårinte till i bland nåntingrätt i den här konstellationstypenannatsom
du Det vill jag ha jag intepratar det riktigtär Detsagt, tror än.attom. utrett
finns saker och ting där mitt 30-åriga, 30-årigamin erfarenhetsom
polisjobbet och intuition detsäger inte.stämmeratt

Norrköpingsmötet

Bakgrund och utredning

ÖlvebroVid samtal Hans hade med journalistenett Tomas B isom
september 1992 nämnde denne han hade källa berättatatt en som om

i Norrköpingmöte veckor före mordet. Vidett hade antalmötet ettsex



Polisspåret 383SOU 1999:88

hade vid tidpoliser varit närvarande. Liknande ägtmöten samma rum
någotpå alla med mordetflera platser i Sverige. De hade göra.att

föri Norrköping och berättat dettaKällan hade vidnärvarat mötet om
Kennethpolisman säkerhetspolisen. Polismannen hette N.viden

Ölvebro Kennethsammanträffade med Kenneth N. NKort senare
ha berättatidentifierade källan, dvs. den skulle mötet,omperson som

ungefär femträffat förKenneth hade Jörgen BJörgen B. N senastsom
år Vid det tillfället hadeoch halvt sedan, den 4 februari 1987.ett

maskinskrivna Kenneth Növerlämnat antalJörgen B ett papper.
innehållet ihåg förekom,Olof Palmesmindes inte korn att namnmen

skickatEnligt sina anteckningar hade Kenneth Nliksom andra namn.
Säkerhetspolisen i Stockholm.tillpappren

Ärendet informationen kommit tilli anslutning till detutreddes att
två Vidare hördeshölls förhör med B.PU:s kännedom. Det Jörgen

också förfrågningarytterligare gjordeKenneth N och PUtre personer.
angående KennethSäkerhetspolisen de handlingar Nhos uppgavsom
angåendeskickat dit och B.sig ha Jörgen

polishuset ihan före mordet deltog iJörgen B möteettattuppgav
de deltagandeNorrköping. flertal poliser närvarade. NamnenEtt

undantr’aingt, kriminalinspektören Hanssade han sig ha hans vänmen
O.Lförhör han initialernadeltog i alla händelser. IL senare uppgav

det femnärvarande polismännen. Bför de Jörgen attuppgav varen av
och gick underpolismän närvarande, folk komeller mötetssex men

förestående tillgång. OlofUnder talade Palmesmötet resaman om
Sverige.därvid skulle sälja ut Jörgen BMoskva och Olof Palmeatt

för-uppfattade skulle utföras under Moskva-resan,kupp,att somen
hållakrävdes för stadbereddes. diskuterades vadDet attt.ex. som en

storlek".Norrköpingsav
den 16polishus ägde enligt Bi Norrköpings JörgenMötet rum

kommunalrådetmedjanuari januari sammanträffade han1986. Den 21
varit medinformerade denne vad hanHenry E och om.om

saken.sin FDessförinnan hade han talat med Dagmarsvärmor om
såår han skrift,Ungefär 1987, överlämnadei februariett ensenare,

övrigt hade han inteenligt själv A4-sida, till Kenneth N. IJörgen B en
kontaktat radio-fört sina uppgifter vidare förrän han anonymt en

han uppskattade.reporter, vars program
två ochvid tillfällen, i oktoberPolismannen hördesHans L

deB ganska väl;november 1992. han kände JörgenHan attuppgav
hobby,i flygklubbenhade flygning och verksamheten gemensamsom

påinbrukade titta hos Hans Lumgicks inte privat. Jörgen B enmen
politik.olika saker, bl.a. Hans Lkopp kaffe och taladeDeprata. om

kontaktyta.snabb, intelligent medkarakteriserade BJörgen storsom
personlighetsförändringar hossig iaktta vissaDock hade han tyckt
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årsskiftetkring 1985-86. Beträffande de uppgifterJörgen B Jörgen B
lämnat enligt förhörsprotokollet bl.a. följande:Hans Luppgav

får i sammanfattning uppgifterHans L del de Jörgen B har lämnatav som
till via reflektionutredningen journalister. Hans allmänna hanär att

Någottillbakavisar uppgifterna det bestämdaste. det slagmöte av som
berättar har aldrig förekommit, mindre skulleJörgen B Jörgen Bän attom

någon formha kallats dit militärkonsult eller liknande. När desom av
gåtts frågandedetaljerna igenom med han helt införHans Lnärmare är

dem.

framgårförhörenAv med Hans L denne medveten Jörgenatt attvar om
haftB kontakter med säkerhetspolisen. förhör framkommerI senare

få såuppgifter torde tolkas själv tillhörde säkerhets-Hans Lattsom
polisen.

århördes iHans L januari 1995. I oktobernytt ett par senare,
angående1996 hörde vissaHans L sig till PU kontakter han haftav

med journalisten framfört vissaLars B. Lars B hade enligt Hans L helt
påståendengrundlösa innebörd varitHans L skulle ha iattav

Stockholm tid före därvidmordet och Hans L skulle haävenatten
träffat polisman pensionerad, tagit illaA. Hans L, hadesom numera var
vid sig.

Henry hördes i oktober 1992. han kändeE Han Jörgen Battuppgav
sedan länge och hade haft hel del med denne B hadeJörgengöra.atten
varit fackligt aktiv vid företag i Norrköping av andrastörreett
uppgifter framgåri uppslaget det torde varit Ericsson.ha LM Underatt
tiden 1965-1975 hade varit ombudsman förHenry E Metall. Under de

åren4-5 den perioden kom han lära känna Jörgen Battsenare av mer.
Även någotdärefter hade de träffats. Vid tillfälle dök han dvs. B upp
med den här uppgiften, preciseradeHenry E. Han sedermerauppgav
med hjälp anteckningar tidpunkten till den 21 januari 1986. Iav egna
förhörsprotokollet heter det:

Vad ville berätta förJörgen B Henry E han hade kontakter ellerattvar
någotkände till eller hade hört samtal där det skulle diskussionervara om

något pågick någonting.hot Sverige eller säkerheten eller detmot att
väldigt försiktigJörgen B med vad han sade. Henry fick aldrigEvar

någotuppfattningen det hot riktat direkt statsminister Olofatt motvar
Palme.

Henry inte ha tagit uppgifterE Jörgen B:s allvar:synes

såHenry Ezs reaktion han minns, hela historienattsom nu var var
fantastisk, sådanaJörgen B skulle kunna ha kontakter ochatt som person
fått del uppgifterde det gällde.av
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1992.F hördes i november Dagmar F Jörgen BzsDagmar svärmor.var
kommit hem till henne kväll och varitHon Jörgen Battuppgav en upp-

fåttpå upplysninghan hade varit ochriven. Han sade möteettatt en
fråganågot på gång Olofmed Palme, detatt samman-om var var om

åtgärdnågon hadesvärjning eller form Olof Palme. Dagmar Fmotav
Leijon. dock inteassocierat till händelsen med Anna-Greta Hon hade

förstått för upprörd för riktigt kunnariktigt det han Jörgen B attsa. var
få han inte heller talaförklara och fram vad han ville". Kanske ville om

hade vidare han skulleallt, trodde Dagmar F. Jörgen B tasagt att
förkommunalpolitiker han hade förtroende ochkontakt med somen

berätta för vad han hört.denne
Även Kenneth hördes i november 1992. DokumentationenN är

två förhörsprotokoll,uppdelad uppslag. detI ärär ettena, som
framgår manuellKenneth hansN även enanonym om namn av

framgår ställeregistreringsanteckning i marginalen; det annat att
massmediasKenneth identitet blivit offentligt känd i samband medN:s

lämnar förhörs-intresse för Norrköpingsmötet". I det andra uppslaget
uppgifter lämpligtledaren vissa ytterligare Kenneth N. Det synesom

innehåller bakgrundsupp-redovisa det uppslaget, bl.a.att somsenare
lysningar, först.

framgår krimi-det hem1iga uppslaget följande. Kenneth NI var
chef förnalkommissarie, anställd vid Säkerhetspolisen och dess av-

Från dock arbetat idelning i Norrköping sedan 1977. 1990 hade han
haft sin första kontakt med 1979Stockholm. Kenneth N hade Jörgen B

dåvarande hade flygcertifikat och förfogadegenom IB. Jörgen B över
informatör. Vid förhöretflygplan och kunde användbareget vara som

frånvisat handskrivna minnesanteckningar allahade Kenneth N upp
kontakter flesta kontakterna skedde 1981-84.sina med Jörgen B. De

öststatsförhållanden.rapporterade 1982-83 hade Per-Bl.a. Jörgen B om
till försiktighetGöran för Jörgen B och allmäntNäss varnat uppmanat

Kenneth nämnde vidare förtroendevid kontakterna med denne. N
någon fråntillsammans med polismannen och Sjö-Jörgen B Hans Latt

räkning.fartsverket hade utfört uppdrag i för IB:s Upp-öststatett en
sannolikt i början 1980-talet.draget hade misslyckats. Det avvar

detaljer.några uppdragKenneth kunde inte lämna DettaN närmare
nämnde operation till-ha berörts Hans L,även av som ensynes

ansågmed 1977-78, han sekretesskäl inteJörgen Bsammans som av
så,på. karakteriserade Kenneth Bsig kunna in Allmänt N Jörgen att
iblandville agent han och handenne större än attnog vara en var

kunde uppträda provocerande hemligt" i samband med möten.
Beträffande de i ärendet aktuella uppgifterna Kenneth N attuppgav

några månader efterhade sammanträffat med B mordet ochhan Jörgen
något någotdå idenne inte Olof Palmes död eller mötenämntatt om
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dåpolishuset i Norrköping. Efter det tillfälle överlämnade denJörgen B
februarii ärendet omtalade handlingen, dvs. den 4 1987, hade Kenneth

någoninte haftN kontakt med Jörgen B, han hade hört Jörgenattmen
någotskaffat sig rörelse slag i norrlandskommun.B en av en

själva förhöret, "öppna" uppslaget bl.a. följande. KennethI det sägs
mindes väl och under vilka omständigheter han fickN Jörgen Bzsr1är

alltsåskrift. Det den 4 februari 1987 hotell i Norrköping. Detettvar
dåligrörde sig enligt Kenneth sida, skriven väldigtN om en en

maskin:

svammel Palme. mordet. inget helst,En Inte Fannsmassa om om som
fanns ingen uppgift ipoliser huvud detta Detöver taget papper. var omom

sånt någonting.nåntinghans jag till Moskva, det där. Men intetrorresa var
långtSen hade han blandat in sin i det här. stycke sinEttmor om mamma

och Guillou fanns inämnd det här.

någotHan reagerade inte särskilt inför skrivelsen. Han intesätt tror
på dåtittade fickhan han det han stoppade nedatt papperet utan attens

det. Han skrivelsen till stationen, där han lade den i kuvert,tog ett
fåttklistrade igen skickade Stockholm. inteoch det till Han hadeupp

någon därifrån frågatreaktion och inte heller, förrän det börjatnärnu,
dåskrivas saken. Vid överlämnade sittJörgen Bmötetom papper

talade de inte Olof Palme eller mordet.om
innehåller förhöretUppslaget del tvetydigheter. Isammantaget en

med förhörsledaren berättatKenneth N nämnde Hans L hadeatt att
någraKenneth tillkallats vid tillfällen varit hosN Jörgen B Hans Lnär

uppgifter. träffatoch lämnat Kenneth han aldrig HansN Lattuppgav
han bör han tillsammans med Jörgen B. Hur kommenterar dumenat

frågade alltsådet" förhörsledaren. Nej., svarade Kenneth N, som
inte tycktes vilja hade i förhör justtala saken. Hans L detuppgettom
förhörsledaren nämnde.

PåEnligt Kenneth inte betydelsefull informatör.N Jörgen Bvar en
uppmaning karakteriseraallmänt Jörgen Batt som person uppgav
Kenneth N:

vill jagHan märkvärdig du och inte och kom,närvet sattvara synas man
ibland och studerade honom innan vi träffades och precis hannär attsom

eller mindre konspiratoriskt Vi inskulle, till det här mötet.mer var
någonifik och det inga konstigheter. Att han, han har levtett var nog

såform agentvärld. Om det här jobbet har gjort honom eller vadIBav
det vill lite märkvärdigare ochberor han vad han Jagän äratt vara var.

någoninte han hade jag inte alls och vad det rörde sigstörre,tror att vet om
såi Polen, det jag inte. de misslyckades, mycketMensagt vet attsom var,

jag.vet
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i uppslaget anteckning signeradMed datering i november 1992 finns en
Ölvebro, enligt Säkerhetspolisen hade Jörgen Bdär detHans sägs att

-90.för SSI 1977-82 och april -87 till juli"enklare uppdrag" under

Sammanfattande anmärkningar

Utredningenutredning har skett snabbt.PU:s detta uppslag ärav
utförlig.

månadalltså före deltoghan halvannan mordetJörgen B attuppgav
på deltagande hadei polishuset i Norrköping. Namnen demöteett

folk kom ochhan undanträngt. Antalet deltagare kunde inte anges;
gång. ochgick under talade Olof Palmes Moskva-resaManmötets om

uppfattade kupp,Olof Palme skulle sälja ut Sverige. Han attatt en
förbereddes.skulle utföras under Moskva-resan,som

i detsagda vad kärnan Jörgen BDet utgör uppgav.som synes vara
månofta ungefärliga och saknar i vissuppgifter i förhörenHans är

förblir oklart detkonkretion. Det Jörgen B att ettt.ex. om menar var
eller bara samtal mellan komi egentlig meningmöte ett personer som

tillsjälv inte kunnat precisera han hade kallatsoch gick. Han har om
påförbi hälsaeller bara hamnat där han hade förVägarnamötet när att

något påheller tydligt vad hanssin Han inteHans L.vän svar egengav
han uppfattat detfunktion i sammanhanget Klart attvaravar. synes

oroande och det, samtidigt han vidsades upprörts av somsom som
förhören delvis ned det sakligt ägde talasett atttonat som rum genom

för vadkvirr Olof Palme och samtalet typisktmot somom om som
Sverige vid den tiden.kunde diskuteras i

framstår egentligenandra ord oklart vadDet med Jörgen Bsom
från utgångspunktenPå frågor tillville den hänvisade Jörgen Bha sagt.

små chockdetaljer och faktorer gjorde han drabbadesatt ensom av
gått därifrån. flerhan Det det hade talatsnär att om grupper somvar

beredda ochvar

därifrån, då följde mig tillframför allt jag gick det Hassenär var som
alltsådörren betedde sig helt annorlunda normalt Taroch sätt änett va.

återkommeri alltså, till dej.mej hand och du visäger att

På frågan för kontrollerahan sedan tagit saken med Hans L, attom upp
uppfattarsina intryck, svarade Jörgen B läsarensättett som som-

gjort, han i och för sig hadeundvikande det hade han inte trots attatt-
fortsatt träffa Hans L.att

kvarstående uppgiftslämnarens berättelseDet intrycket ärär att
fåsvårtdiffus, motsägelsefull det vad hanoch är attatt grepp om

videgentligen han har utpekat närvarandevelat Densäga. person som
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frånavstånd Kommunalrådethar helt tagit uppgifterna.Hansmötet,
Henry E ha betraktat dem detsamma gäller Kennethstrunt,somsynes

Samtliga har lämnat uppgifterN. Jörgen B:s ägnadeärom person som
så såvältvivel trovärdighet tillförlitlighet. Inget, knapptatt om som ens

någotuppgifter, tyderJörgen B:s mötesammantaget attegna av
konspiratoriskt slag Norrköpings polishus före mordet. Detägt rum

fråninnebär i och för sig inte detta kan uteslutas, mord-att men
någotsvårtutredningens synpunkt det det skulle finnasär attatt se

tillföra.ytterligare att
finns beträffandeDet emellertid anledning reservationgöraatt en

förhållandenutredningen i detta uppslag. Det uppenbart deär att som
framgår ocksåsäkerhetstjänsten, inklusiveberör IB. Det PU-utretts av

alltsåmaterialet, där vissa förhörsuppgifter redovisats särskilt just
inte kommit Omden grunden. Annat emellertid ha bordet.synes upp

tillhörde säkerhetspolisen det relevant det kanHans L är t.ex. -
förklara vad hans och kontakter handlade detJörgen B:s om men-

frånbeaktas inte i förhören. Vi kan inte heller bortse ochHenry Ezsatt
förhållanden.kontakter kan ha haft beröring med dessaJörgen Bzs Mot

försiktigden bakgrunden finns det skäl med tolkningen deatt avvara
uppgifter uppgiftslämnarna haftlämnats, eftersom kan ha intressesom

sakförhållandendölja för den polisen.PU:s utredare och öppnaatt
Därtill kommer det brev Kenneth sig ha skickatNatt som uppgav

Våråterfinnasinte kunnat hos Säkerhetspolisen. i och för sig begrän--
erfarenhetsade säkerhetspolisens rutiner kapitel 2 och vissaseav-

enskilda i kapitel dock vi inte betrakta detuppslag 5 kangör att som
uteslutet brevet helt enkelt slarvats bort.att

uppehållsortHolmérsLänspolismästaren Hans under mordnatten

Bakgrund och utredning

polisspåret ifrågasättandendiskussionen kring förekommitI har det av
länspolismästaren befann 28 februari tillHans Holmér sig den denvar

Utgångspunkten avsågväl känd: Holmér lördagenl Hansär attmars.
den 1 1986 deltaga i Vasaloppet. befann sig därförHan ettmars
hotell i Borlänge mellan den 28 februari och den lnatten mars.

återkommandeMed anledning spekulation kring riktigheten i deav
uppgifter Hans Holmér själv lämnat sin vistelseort den aktuellaom

dåvarande förundersökningsledarenbeslöt Axel Morath vissnatten om
angående förhållanden. påutredning dessa I november 1990 beslagtogs

Scandic i anmälningsblankett Nordiska gäster",Hotel Borlänge en en
kopia hotellräkning för 28 februari 1986 och105 denav en rum en
kopia Eurocard-nota.av en
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framgår skrivit in siganmälningsblankettenAv att person somen
framgår28 februari. AvresedagenHans Holmér med ankomstdag den

ocksåståtydlighet; det kan läsas 11inte med lsynes mars, men som
På finnsVederbörande har placerats i 105. blanketten Hansmars. rum

På hotellräkningenHolmérs adress och telefon i Stockholm. är
tillankomstdagen angiven till den 28 februari och avresedagen den 1
finnsfinns uppgifter pris DessutomDärutöver enmars. om m m.

28 februari angivet.maskinstämpel hotellräkningen, där datumet är
betalning för denEnligt Eurocard-notan har erlagts 1rummet mars

Holmér.1986 med Eurocard-kort utställt Hans Den ärett
försedd med signaturen EB.undertecknad Hans Holmér ochav

1990 förhör med Elisabeth hadeI slutet november hölls F. Honav
Påreceptionist hotellet. den ltidigare arbetat som morgonen mars,

då tjänstgjorde, ned i receptionen vid 7.30-tiden. Honhon kom en man
frågade kände till Olof Palme hade mördats. Hanhonom han attom

förskräckt och ringde samtal. förstod detta hanblev Honett attav
åkaskulle sin och till Stockholm. Hon kände inte igenavbryta resa

bekräftade detHolmér. Vid förhöret honHans att varmannen som
hade vid tidhennes signatur Eurocard-notan; hon dennaEB ett

efternamn började B.som
skriftprovsundersökning signaturenI juli 1991 begärdes en av

påstå fyllts imeddelade det inte möjligtSKL att att notannotan. att var
någonnågraElisabeth det inte fanns tecken attatt annanmenav

receptionschefen vid hotellet.skulle ha gjort det. augusti 1991 hördesI
några årbörjat efter mordethade innan saken uppmärksammasHon

påtill Holmér bott hotellet mordnatten. Det hadeinte känt Hansatt
frågormånga intesedermera kommit detta. Hotellets policy attom var

möjligt honlämna uppgifter detta slag. Det Hansatt sagt attut av var
bekvämlighetsskäl. kände igen ElisabethHolmér inte bott där, Honav

hade kontrollerat ElisabethFzs, signatur HonB:s, attnotan.numera
på hotellräkningen/kvittotsarbetadeF den 1 Attmorgonen mars.

vid denna tidmaskinstämpel 28 februari berodde datumattangav
frampåskedde förränställdes manuellt och detta i allmänhet inteattom

vanligt ankomst- ochförmiddagen. Det därför rätt att samma av-var
i visade vid förhöret andra kopiorresedag stämpeln; honangavs
så detta automatiserat, och datumhotellnotor där skett. Numera är

alltsåändras vid midnatt. Samma dag hölls förhör medäven ett en
uppgifterna hotelldygnet vidkontorist vid hotellet. bekräftadeHon att

beskrivits. kändeden aktuella tiden skrevs det Honsätt ävenut som
påigen Elisabeth signatur Eurocard-notan.Fzs

angåendeockså förekommit viss utredningdetta sammanhang harI
tjänstgjort Holmérsavliden polisman, hade Hanssomen numera som

påpåståtts fungerat i denna rollchaufför. har han skulle haDet att
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mordnatten. Utredningen i denna del visade polismannen varitatt
chaufför, ihan personliga skäl hade omplacerats slutetatt avmen av
1985. kontroll vissa journaler visade polismannen i fallEn att vartav
inte hade tjänstgjort för Holmér efter den januari 1986.Hans 15

Sammanfattande anmärkningar

någotegentligen aldrig funnits mordutredningenDet har skäl iatt
dåvarandeefterforska länspolismästaren Hans Holmérnärmare var

befann sig inget haft med mordetmordkvällen; pekar hanatt att
förhåller såAllt talar för det sig han inför Jurist-göra. att uppgettsom

kommissionen och i andra sammanhang, dvs. han befann sigatt
fredagskvällen och han begav sig till Stockholm medort attannan

såbil han fick reda vad hänt. utredningDensnartegen som som
likväl förekommit bestyrker detta.

Polisfesten 1 1986den mars

Bakgrund och utredning

frånfest förDen l 1986 hölls subskriberad poliser istörremars en
huvudsak VD Stockholms polisstyrelses utredningsgrupp, ut-som

förhållanden,redde dessa utredningen,använder ordet bankett om se
Utredning högerextremism polisen. hölls iFesteninomovan, om

Festvåningar,Ragnbrants Apelbergsgatan 12 i Stockholm. Omkring
månad100 deltog. och betalningFesten planerad sedanpersoner var en

hade erlagts i förskott. försökt ställa in festen efterDet attuppgavs man
Tiden härför de inbjudnamordet. dock mycket kort. Fleravar av

nå,gick inte del bodde inte i Stockholm ochgästerna att en var sanno-
förbrukat förlikt redan Vidare hade förskottetväg. restaurangen

inköp därför genomföra festen.Arrangörerna valdemat attav m.m.
Under middagen höll polisbefäl, polisman befäl vid VDett ett

skåltal. Enligt uppgift i massmedia skall han därvid ha utbringaten en
någottillfredsställelsei mordet, eller gjort uttalandeöver motsvaran-av

de innebörd. Utredningsgruppen hörde polisman festarrangören och
fråninte uppgiftersjälv polis del komgäst samt tog somen som var av

lämnat upplysningar via ledamot i polisstyrel-gästanonym som enen
påsistnämnda uppgifterna, varit diffusa, gickDe ha utsen. som synes

"något skålvittnet i middagstalet i champagnehört nämnasatt om en
i samband med mordet Olof Palme".

skålen någonUppgifterna inte stöd hos demom vann av som
utredningsgruppen själv talade med. Polisman förnekade demI
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skål Någothade utbringat för "A-turen vid förbestämt. Han VD1.en
någonOlof Palme nedsättande tillfredsställelse mordeteller över ut-

påtryckte han intet och den hörde bekräf-Festarrangörensätt. gästen
någonpå skåltade detta; de helt säkra inte hade förekommit.att etc.var

någotheller i sammanhang under festen förekom enligt demInte annat
något sådant.

Utredningsgruppen pekade i sammanhanget möjligheten detatt
vittnet festenblandat det skett under med detanonyma samman som

telefonsamtal polisman till iB ringde VD l under mordnatten,som
såväl skålsamband med detta har det i ochtalats champagneom

långtifråntillfredsställelse mordet. omöjligt dettaDetöver är att
samtal, utspelat sig "internt" inom kan ha diskuteratsVDsom
under middagen. övrigt konstaterade polisstyrelsen det inteI att

något skålframkommit tydde verkligen hade utbringats.attsom en
skålenFesten och har kommenterats polisman vid förhör iI ettav

angående fyndenoktober 1987 hos polisman förekom tradi-E. Festen
år.tionsenligt varje Fruar, makar eller respektive inbjudna. Per-var ——

förfogande försonalen i A-turen hade lördagsmorgonen ställt sig till
fåttspaningsarbetet, blivit hemskickade igen. klart för sigDe hademen

från förelåg någotdet inte tjänstens synpunkt behov ställa inatt attav
ifrågasattefesten. Polisman den bakgrunden varför skulleI mot man

avstå från polisledningenfesten inte intresserade polis-när var av
tjänster.männens

tillhörde traditionen chefen för dvs. polisman höllDet A-turen,att
förekom två gånger året,tal omkring dels vid dennaDetett turen. om

Därvid utbringadesfest, dels vid julbordet. likaledes traditionsenligt ett
påpekadefyrfaldigt leve för Polisman i förhöret stämningenIturen. att

dämpad i anledning mordet. Alla hade en klump i halsen.var av
Polisman berörde sitt tal: han tyckte inte Olof PalmeI mordet i om som
politiker, statsministerkunde inte landets skötsacceptera attmen man

Polisman det bara radioprogrammetIöppen gata. attuppgav var
vidhållit skålKanalen ha förekommit för mordet.det skulleattsom en

Flera andra journalister hade undersökt saken, kommit fram till attmen
någon sådan skål alltsåinte förekommit, vilket det inte heller gjort.

Sammanfattande anmärkningar

Uppgiften det i officiellt tal, polisstyrelsen kallade det,att ettom som
vid för skullebankett hundratal poliser och inbjudna hagäster,etten

skål begåttsutbringats för efter det har intemordet dagen dettaatten
gått få frånutredning sida. Vibekräftad, viss polisstyrelsensatt trots
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någon för denna allvarligakan därför inte det finns grundattse
anklagelse.

hållas från praktiska synpunkterAtt festen kom kan deatt rent som
rimligt.festansvariga framhöll dess inställandede mot synas
särskiltArgumentationen förutsätter dock festdeltagama, och kanskeatt

hågadedå inträffat, delta.de i vaktdistrikt mordet just känt sig attvars
hos de ansvarigadet hade funnits önskan eller övertygelseDärest en
hållas, skulle defesten under omständigheterna inte bordeattom

överbryggas detpraktiska olägenheterna rimligen ha kunnat även om
innebördenbeslut denhade lett till vissa ekonomiska avbräck. Ett av

återigen omständigheterna, ha kunnatborde vidare, under mötas av
nåförståelse inte skulle ha kunnat meddemäven att ettav som

ansvarigainställandet. argumentation de uttrycktbesked Den somom
frågautgå från festens eller inte mestatt en omsynes vara vara var

etikett dess inställande hade varit betraktaoch att tom gestatt som en
priset. kan tyckasför vilken inte beredd betala Detatt attman var

många utomstående skulle finna detborde ha insettarrangörerna att
hållermordområdet ansvariga vaktdistriktet festanstötligt det föratt

efter landets statsminister mördats. Be-mindre 24 timmar detän att
försvårats oförmåga överblicka dessi stundenslutet kan dock ha attav

konsekvenser.

frånangående baseballiganMisstankar oidentifierade polismän

Bakgrund och utredning

från till-augusti 1988 inkom tips kvinna gällande poliserI ett somen
följande. Kvinnans bror hade varithörde baseballigan. Tipset innebar

antalrepövning vid K4 i Arvidsjaur vid tiden för mordet. Etten
från kvinnan hade utmärktpoliser Norrmalm hade enligt medverkat. De

permission den 28 februari hade demsig olika Inför sinsätt. en av
något kommerdet hända detDen här helgen kommer attyttrat: som

stå 1990 drygti historieböckema". Brodern hördes i oktoberatt om -
två år alltså. repövning och därvidhade deltagit iHansenare, en

gjorde sin grundutbildning. Detkommit i kontakt med fjälljågare, som
ingick. kunde intebland dessa de aktuella Hanpersonernavar som

någon visste inte de poliser, hadedem. Han om var mennamnge av
tillefter tagit del uppgifter i massmedia kommit fram detha attatt av

bekräftadetillhörde baseballigan. Hankunde gängettvara som
någotnågon dem hade gjort just före mordet,uttalandet attsom av om

ståinträffa skulle i historieböckema.skulle som
på fram.lista alla vid tiden tjänstgjort vidEn regementet togssom

Stockholmsregionen.trehundra dem hade sin hemvist i DeDrygt av
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träffförundersökningen. Ingenipersondokumentkontrollerades mot
Även medkontrolleradesuppgifterandra regementet.noterades.

hadefelaktiga.tipsetsakuppgifter ifleraDärvid framkom t.ex.att var
kamouflageunifonnerburit närpolismännende aktuellaangivitsdet att

intemilitärenenligtuniformer fannsdessapermission,forde men
Polis-inså, denvidareförhöll sigtidpunkten. Detvid tasatt som

alltså intevärnplikt.sin Detfullgjort ärskall hai regelhögskolan
grundutbildningmilitärfullgjortskulle haantal polisersannolikt ettatt

i tipset.sätt uppgavssom

anmärkningarSammanfattande
och denår mordeteftertvå halvtochframUppgifterna korn ettsent -

brorhennesKvinnan ellerpåochmilitärövningen omvägar.aktuella -
baseballigan tycksUppgiftennågraintekunde nämna varaomnamn.

massmedia.idiskuteratsdennaefter detdykthypotes, attuppsomen
harutredaskanfelaktiga. Detvisat sighar ut-Enskildheter i tipset som

tipsetbegripligtoch för sigidetvisserligen, attsentretts, synesmen
poliserstöderframkommitså Inget harhögt.prioriterats attinte ursom

innebärtidpunkten. Detvidsig vidbefunnitbaseballigan regementet
polisärende.kanvidareockså inteuppslaget sägas ettutanatt vara

polismangällaintressekvarvarande kopplingenendaDen synesav
förekommertillfälle. DetK4 vid dettatjänst vidsig ibefannC, som

Någon utredningdet slaget.kopplingartyderuppgifteringa avsom
försttipsetheller föreligga,dock intepå ävendettamed sikte omsynes

polisman C.gälleruppslag,underregistrerats ett som

mordkvällenunderpolisbilariakttagelserVissa av

och utredningBakgrund

rörandearbetspromemoriakommissionensParlamentariskaI
polisärendenbland dedyktintepolisspåret uppslagfinns tre uppsom

gått igenom.Granskningskommissionen
följande.gälleruppslag detDe ärtre

S5‘ kon-HansTranebergsbron.ochRörstrandsgatanpåPolisbilar
hade lyssnat1987.februari Handen 6år mordet,eftertaktade PU ett

observationerkvinnasbehandladeKanalen,radioprogrammet ensom
inträffathändelsedå sigerinratangående S hadepolisen. Hans somen

51 det tordestår GunnarpromemoriakommissionensParlamentariskaI men
felskrivning.vara en
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på mordkvällen före kl 23. Han hade befunnit sig i korsningen
Rörstrandsgatan-Karlbergsvägen för hjälpa flyttavänatt säng.atten en
Plötsligt hade polisfordon kommit körande och hastigt.ett Enstannat
civilklädd rusade och in i buss, forman motur sprang en som
Karlbergs station. Den uniformsklädde föraren körde därefter in i en
snödriva och hade sedan vissa svårigheter sig därifrån. lossVälatt ta ur
drivan hade bilen kört i i riktningväg bussen.samma som

När Hans S sedan farit Vällingby hade han ettut mot mött stort
antal polisbilar på Cityornrådetväg och vilka framfördes hastigt.mot

I Parlamentariska kommissionens frånpromemoria den 15 decem-
ber 1987 sägs:

Polisens utredare har inte kunnat identifiera tvåännu dessa händelser.
Spaningsuppslagen kommer utredas tidnäratt ges.

Ärendet emellertid hosär PU antecknat fardigbehandlat den 6som
februari 1987, vilket innebär det inte har företagits någon dokumen-att

utredningsåtgärdterad i uppslaget huvudöver taget.

Nedsläckt polisbil på Stureplan. I november 1987 kontaktade Gun K
PU och lämnade följande uppgifter. Mordkvällen ungefär vid tiden för
mordet jfr vidare nedan hade hon tillsammans med sin make

från Norrmalmstorg till Restaurang Monte Carlo i hörnetpromenerat
Sveavägen-Kungsgatan. gåttDe hade via Stureplan. sågDär de helten
nedsläckt ståendepolisbil under den s.k. Svampen. De skämtade om
detta. När de korn fram till korsningen Sveavägen-Kungsgatan hade de

polisbuss uppställd vid Tunnelgatan.sett De iakttog dock ingenen nere
aktivitet i samband med påde gick inatt restaurangen.

I uppslaget vidare: ULsägs uppgiftslämnaren, vår anm. detror att
hade lämnat Norrmalmstorg vid 23.20-tiden eftersom inte hademan

brottsplatsenspärrat de passerade den.närav
Gun K berättade vidare de sedan de kommit in påatt restaurangen

hade suttit vid fönsterbord Monte Carlo och tittatett restaurang
vad hände på Tunnelgatan iakttagit så småningomsamt attsom man

området.spärrade frånPersonal hade varit vidrestaurangenav nere
mordplatsen, känt igen Lisbet Palme och hört den skjutne Olofatt var
Palme. Därigenom hade väldigt fåtttidigtgästerna klart för sig vad som
hänt

Uppslaget avslutas med noteringen UL gjorde inga observationer
något speciellt slag under sin promenad. Det påmycket lugntav var

och de hade haft det trevligt.stan
I Parlamentariska kommissionens promemoria "Tipset korn insägs

den 24 november 1987 och kommer utredas tid ges".näratt
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vidtagits iemellertidutredningsåtgärder hardokumenteradeInga
uppslaget.

1986 kon—18Denpa° Johannesgatan.polisbilIakttagelse marsav
vissamordkvällen gjorthonochtaktade Marianne U PU attuppgav

kommit hemhadeHonJohannesgatan,kring sin bostadiakttagelser
dåhade22.50. Honomkring klpå Radiofrån Sverigessitt arbete

polispatrull saktakyrkogård.två Närvid Johannesiakttagit män en
in till singicksig. Honåkande försökthade gömmakom männen

dåiakttogHonskullehämtade sin hund,där honlägenhet, rastas.som
Beträffandeinför dem. männenobehagoch kändeigenmännen aven

signalementsuppgifter.hon vissalämnade
år Marianne U PUbesöktedvs. knapptfebruari 1987,I ett senare,

dåuppslagtips. detmed hennes Ihäntkontrollera vadför att somsom
frånfått dokumentationenläsaframgår Marianne Uupprättades att

tvåpåpekanden. hadeHondärefter vissagjorde1986. Hon settmars
ungefärkom hemtillfällen: honviddemhade närHonmän. tresett

23.10.tillbakaoch hon kornmed sin hundkom22.50, hon närnär ut ca
lämnadesåg polisbilen. Honhontillfällevid dettaDet somsenarevar

beteendeoch derasuppgifterytterligare männen attsamt uppgavomnu
Bilenstod vid hennesröd bilmärke tillhade lagthon port.även en som

tomgång ingen i den.detgick sattmen
Enligt orderförhörsutskriften.få kopiabadMarianne U att aven

har iFörhörsledarendetta.förhörsledaren hennefrån nekadebefäl
frånlegitimationsig medidentifieratMarianne Uuppslaget noterat att

Sveriges Radio.
medtvå år hölls förhörefter tipset,1987, dvs.decemberI snart

dedå uppgifter tidigarelämnadeMarianne U. Hon varmensomsamma
från klradiohusethon tagit bussenhondetaljerade. Bl.a. sade attmer

22.50.vid sinhemmainnebar hon22.30 och det port senastattatt var
intekunde honförbipasserande,polisbilensTillfrågad tiden förom

inte hadekyrkklockansäkerganskaexakt, "men honden är attange
22.15.52 iakttagithade sedan ännuHon männenslagit kvart dvs.över,

nyfikenblivithadeeftersom hongång från fönster i bostadensitten
gåtthadegånger innan honhadeavsikter. Dettaderas ettupprepats par

22.3O.53 Hongjort runtförmodligenvilket honoch lagt sig, uppgav
iverksamhetspeciellnågra ellersirenersig inte ha noterat annan

tvåförutom dekvarteret, männen.

52 23.15.rimligenTidpunkten borde vara
53 föregåendeJfr not.
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I uppslaget finns vidare utskrift ingiven journalisten Sven A,en av
från radioprogrammet Kanalen i februari 1987, och tidningsklippett
med artikel Sven A.en av

I Parlamentariska kommissionens promemoria sägs:

utredningsmaterialetI finns såvitt gäller kvinnan bara hennes anmälan och
de uppgifter hon lämnade år dåungefär hon hos polisenettsom senare
efterhörde vad skett med hennes anmälan. Polisens utredare har försom en
kort tid sedan funnit två polispatruller mordnatten omkring kl. 22.50att
beordrades till Johannesgatan för ingripande i lägenhet. Polismännenett en

någrahördes dagar efter dåmordet upplyste inte ingripandet. Nyamen om
förhör hållitshar med polismannen tvåi de patrullema.att

Förutom förhöret med Marianne U, hölls kort efter det dennaattsom
promemoria skrevs, har enligt dokumentationen hos ingaPU ytterligare
åtgärder vidtagits. Det finns heller ingen dokumentation avseende de
polispatruller enligt vad i promemorian skulle ha varitsom som uppges
identifierade eller beträffande de förhör hållits.skulle hasom

Sammanfattande anmärkningar

Dessa alltsåuppslag har inte kommit fram vid de genomgångar PU-av
materialet vi gjort via PU:s register genomgångeller vid de s.k.av
polispärmama. Deras förekomst visar det inte fullmed säkerhetatt
kan hävdas alla polisspårsanknytningärenden med i vid meningatt
genomgåtts inte hela utredningsmaterialet genomsökts manuellt.om

Det de mindreär värt väl utredda genomsnittetäratt ännotera att av
de ärenden kommit fram vid den normala sökningen eftersom
polisärenden. förstaDet ärendet till helt finns iär Det ochoutrett.synes
för mångasig sämre" uppslag Men substansen i dennautretts.som
uppgift inkommen år,efter framkallad uppgift i media ochett av en-
svår kontrollera sådaninte underlåtenheten framståräratt att som~
någon direkt brist. Allvarligare PU inte levt till den föresatsär att upp

Parlamentariska kommissionen dvs. uppslaget skullenoterat, attsom
såutredas tidsnart gavs.

Inte heller i det andra någraärendet finns dokumenterade utred-
ningsåtgärder. Spaningsuppslaget anmärkts i redogörelsenär del-som
vis obegripligt. Det sig därför oanvändbart klargörandeter utan ett nytt,
samtal med uppgiftslämnaren. Det sannolika att mottagarensynes vara
bedömt tipset värdelöst. Anteckningen uppgiftslämnarenattsom som-
just hon nedsläckt polisbil under Svampen ochuppgett att sett en en
piketbuss uppställd vid Tunnelgatan före dåmordet om det nu var -

någotinte speciellt under sin gåtfull,promenad sig skallsett ter men
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helleråtergivande. Inteförstås tolkning änkanske ettsnararesom en
vadenligthaft,föresatsertill delevtemellertidhär har PU manupp

promemoria.kommissionensParlamentariskaiuppgavssom
tilldragit sigharJohannesgatan,polisbilenärendet,tredjeDet

särskiltuppslagethar iutredarna attoch noteratmassmedialt intresse
detRadio.från DetSveriges ärlegitimationhaftuppgiftslämnaren en

lika välskullför dendeuppslagetutredda attbäst utantre, varaav
Sunniva TzsgällerdetLiksomövrigt.i närpolisärendenautrett som

nedanseDrottninggatanpolisbileventuelliakttagelser enav
polisfordonsutredningtill denkopplingdokumenteradsaknas aven

uppslag intedetta ärSkälet tillutredningen.igjortsrörelser attsom
tolkashand kanförstadet ipolisärende kan att somettnoterat varasom

harkommissionenParlamentariskahonmystiskarörande de män sett.
i dess"polisspår". Uppgifternadetsin deldock för ettnoterat som

och hörtshörtsidentifierats, nyttpolismännenpromemoria att
alltså i uppslaget.bekräftas inte

polisradionmeddelande överFotograf hörtsom

utredningBakgrund och

Åke avlyss-23.35kl.mordkvällenhanuppgivit,harFotografen M att
polisradio:sinkommunikationföljandenade

detHallå hurdär äruppe-
jävligt kallt.förDet är-

mördad.Statsministern—

slut.klartavslutelleringethördeHan typenavanrop
Åke spaningsupp-enligtfrån Mtipsetursprungliga mottogsDet

Åke århördes1986. M än25 etttelefon denslaget mermarsper
återgivitsdå uppgifterdelämnade1987. Hani maj ovan,somsenare,

förehavandensinaangående radion,kringinformationtillfogademen
tillagtsedanharFörhörsledareniakttagelsenefterföre och m.m.

anteckning:andefölj

Åke tillfällenflertaljag vidharhörde M870514undertecknad ettSedan
Åkefungerade.kristallerradio ochhansfå klarhet i hurförsökt honom att

aldrig harhanintäktjag dettasig, ochinte hört attharM tar ensomav
egendomligtverkari förhöret. Detrelaterathan harsamtaldetavhört som

i förbin-sigomedelbartintetidning sätterarbetaratt ensompersonen
innandagardröjer 25polis.med Detoch delstidningmed sindelse dels ca

polis.underrättarhan
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Åke Ölvebro.I uppslaget följer härefter brev från tillM Hans Brevetett
daterat i februariär 1995 och uppenbarligen i anledningavsänt av

Ölvebrouppgifter lämnat i polisspåret i TV. Hansett program om
Ölvebro Åkesade i M förete sin radio,programmet att uppmanats att

Åkedenne hade detta.att vägrat göra M i brevet bl.a.men attuppgav
han lämnat sitt tips dagen efter mordet, han vid förhöret 1987att
upplyst bilen med radion befann sig utanför påatt polisenom gatan om
ville den och ingen någonsin kontaktat honom efteratt detta endase
förhör.

Åke M hördes därefter utförligt i 1995. Radion överlämnadesmars
för teknisk undersökning i samband med förhöret. Sådan undersökning

ocksåhar utförts och finnsdet protokoll från 1995 intaget iett mars
uppslaget. Resultatet svårtolkat,är har PU uppfattats så det iattmen av

Åkeföroch sig möjligtär M kunnat avlyssna polisradion viaatt den
Åkeutrustning han hade. Den sista handlingen i uppslaget utgörs av

påM:s kvittens återfåtthan utrustningen.att

Sammanfattande anmärkningar

Det oklart hurär ursprungstipset hanterats, möjligen har det blivit
Åkeliggande i den inledande och nedtecknatsröran tid efter det atten

M kontakt. framgårDet påinte vilkettog utredningsmannensätt sökte
Åkekontakt med efterM förhöret 1987 eller hur han kommitnärmare

Åkefram till sin slutsats hittat påM uppgiften radiokommu-attom om
nikationen. Anteckningen präglas misstro uppgiftslämnaren,motav en

misstro inte verkar ha varit uppenbart välgrundad. Hansen som
Ölvebros Åkeuppgift till TV M visa sin radiovägrat haattom synes
varit förhastad. Det följande förhöret skapar ingen klarhet. Uppgiften
har sammanfattningsvis först inte alls, för slutligen, årnioutretts att
efter mordet, till föremål förgöras den utredning då ännusom var
möjlig, någon klarhet nås.kunnatutan att

4.3.4 Uppslag eventuellt kan förknippassom
med poliser eller polisen i allmänhet

Ulla i Gamla stan

Bakgrund och utredning

Dagarna efter mordet inkom fråntips kvinna, Ulla gjortett en som
iakttagelser på och kring Gamla tunnelbanestation vid halvstans
niotiden mordkvällen, alltså ungefär vid den tid då makarna Palme
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SGrand. Ullabiografentillsigför begelämnade bostaden uppgavatt
iochtunnelbaneperrongentvåiakttagithasig en enpersoner en—

har detmassmediawalkie-talkies. Iitalatgrändnärliggande som—
detillräckligt ellerinteiakttagelser atthennesibland utrettsattsagts

osakligtavfärdats sätt.ett
då det1986,den 5till polisenuppgifterlämnade sinaSUlla mars

telefon.honhördes6spaningsuppslag. Denupprättades perett mars
förplatsentvå polismänmedsammanträffade hon11Den mars

då finnshöllsfrån det förhörprotokolletiakttagelser. Ihennes som
Torbjörnkriminalinspektöruppgifter vad uppgettsäven enavsomom
angåendekommentarerpolismännenspolisdistrikt ochvid NackaS

januariiförräninget dokumenteratDärefter finnstrovärdighet.vittnets
dåhöllsChrister P. Detfriande domen ettefter den1990, dvs. mot

Stigkontrollförhör medUlla Sförhör medkompletterande ettsamt
ochStigmed Lförhörhöllsfebruari 1990Gamla Stan. IHotell ett nytt

hölls1990G. aprilKenneth Ihotellreceptionistenmedförhöräven ett
aktuellacivilt i dettjänstgjordeClaes B,med polismannenförhör som

förhördesår maj 1992,två iområdet mordkvällen. Drygt senare,
påkallat JO-ochtidigare förhöretgällde detigen. DetClaes B enavvar

frånskrivelserfinnsuppslagetIfrån Sven A. ävenjournalistenanmälan
S.haft med Ullafrån denneutskrift samtalinklusiveASven

frånprotokolletEnligtdetaljerade.relativtuppgifterSzsUlla är
arbetathadeföljande. Honberättade hon1986den 1lförhöret mars

ungefärtillförsäljning,medjobbadedär honSvenska Dagbladet,
klGamlafrån Fridhemsplantunnelbanan stanklockan 20. Hon mottog

Tågetklockan.tittadeeftersom hontidpunktenminns20.22. Hon
såg honPå20.32-34.Gamlatillanlände somstan man,enperrongen

rocken. Honstackochi spröthade öronen ett upp ursomproppar
från hördehonomkommit 5-6och honpasserade när metermannen

vändsåg hon hur handå sigvände motNär honbrus.hon ett om
på. gick sedanHonmed vita knapparpratade i lurRiddarfjärden en

LillatillskulleHonoch spärren.nedför ut upptrapporna genom
inne-hadeocharbetadedär honGamla Stan,hotelltill extraNygatan,

honiakttoggränd. DärSchönfeldtsgickstående hämta Honlön att ut.
sig medsysselsatteaffär ochintillställde sig i dörr enensomen man

italadesade honförhörnågot tidigareslag. I attlur ett mannenaven
beskrevHonvad hanhördeintehonwalkie-talkie, att sa.menen -

stått och hur de uppträtt.ochutförligt hur männenvar
från KEEkollegorantecknats "Männenhar ärPå originaluppslaget

eko-roteln. Enför den s.k.uppgift beteckningen mot-enligtKEE var
tycks PUfrån 6 Senaredenfinns förhöretanteckningsvarande mars.

i uppdraghaftiakttagitUlla S attvarit inneha att somspanare
dagsläget1990. IClaes Bförhöret medskinheads, däravövervaka



400 Polisspåret SOU 1999:88

stådet dock klart intePU lyckats identifiera de Ullaattsynes personer
S sig hasäger sett.

Polismännen talade med Ulla S kände sig tveksammasom om
tillförlitligheten i uppgifterna och antecknade. Vi svårthar mycket att

sannolikheten iavgöra det Ulla S har berättat." De kontakt med dentog
polisman i Nacka Ulla S först sig till. Dennevänt hansom attuppgav
kände vittnet årsedan flera tillbaka. Hon hade haft del psykiskaen
problem, han trodde hon upplevt det hon vittnade detattmen om, var
därför han vidarebefordrat hennes uppgifter.

Sammanfattande anmärkningar

Dokumentationen utredningen Ulla Szs iakttagelser spårbärav av av
den förvirring rådde förstaden tiden efter mordet. Uppgifterna i desom
olika förhören går inte helt ihop, det kan lika bero dengärnamen

förhört och nedtecknat uppgifterna Ulla S. Förhöretsom som
vallningen med Ulla S den 11 1986 innebar dock i alla händel-mars

hennes uppgifter in i utredningen och bedömdes påatt togsser ett
jämförelsevis tidigt stadium.

För iakttagelsernas riktighet talar just de redovisats på såatt ett
tidigt stadium, liksom de detaljerade ochär tämligen rediga.att Mot
dem talar de inte någrastöds andra uppgifter, liksom finnsatt detattav

för allmän osäkerhet deras tillförlitlighet.utrymme om
Om iakttagelsema gåtfulla.riktiga de framstårär Detär bristsom en

i utredningen intedet kunnat klarläggas vad Ulla S eller honatt sett om
något rnisstagit sig. Bristensätt hänförlig till den förstaär tiden efter

mordet; möjligheten utreda iakttagelser detta slag hastigt.att avtarav
Anteckningarna de första förhören påtyder något för lättatt togman
på hennes iakttagelser. Numera föreligger knappast några möjligheter

ytterligare utredning bringa klarhetatt kring uppslaget Ulla igenom
Gamla Någrastan". slutsatser relevans för bedömandet polis-av av
spåret kan dock inte dra detta. De rapporterade iakttagelsemaman av
gäller inte heller uttryckligen poliser.

Uppslaget i övrigt god illustration till de bedömnings-ger en
svårigheter stårgranskaren inför. Ser enbart till dokumenta-som man
tionen och denna gjorda anteckningar framstår utredningen som
ofullständig och förvirrad. måsteSamtidigt vi granskare harentav som
förståelse för de arbetade med ärendet under den inledandeatt som
tiden resultatinriktade. Fick de klart för sig tips inte sågatt ettvar ut att

någonleda kunde det antagligen läggas sidan utredarnavart, utan att
brydde sig inför eftervärlden förklara varför. Behovetattom av
dokumentation med insiktenväxer utredningen lång.kan bliattom
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kanskeutredarekritiserastår vi inför riskengranskareSom att som
från vårvadförbisläppaellerbedömningarriktigagjort helt att som

förbiseenden.utgångspunkt kanlika gärna gravavara

Dekorimamannen

utredningBakgrund och

mordet skallföre"dekorimamannen"Med straxsomen personavses
butikdvs. där denbegicks,mordetdärsig i det gathömbefunnitha som

tillfället haskall vidMannenbelägen.då Dekorimahette var
buritwalkie-talkie ochnågon viamedkommunicerat vapen.en

grundkroppsbyggarenfinske"denkallasDekorimamannen även
finländareidentifieratupphovsmanuppslagets enpersonen somattav

kvinnasvenskUpphovsmäns.k. äriakttagitvilken hon ett engym.
därföroch harfinsktharKvinnornaväninna.och hennes ursprung

flickoma.finskakallats "deibland
omfattande. Denmycketdekorimamannen sattesUtredningen ärom

ha1992 ochsenhöstenkommit inuppgifternaigång efter det synesatt
förhör hölls.då antalvåren 1993,underintensitetbedrivits med ett stort
deluppslagetsista1994. Dettakt underavstannandeifortsatteDen

chefsåklagaren Birgittabeslutvår granskningvid ettupptogs avav
angående "avsiktligtfrån journalisten Sven A,anmälandärCronier, en
Dekorimamannen,s.k.denutredningenaktivt sabotageoch avav

avskrivs.
vände sig höstenOlleJournalisten Abakgrund.följandehadeTipset

kvinnaträffatkällahadeuppgiften hanmed1992 till PU att ensomen
mordkvällenhonhade berättatFinlandsbåt. Kvinnan atten

gått Sveavägenoch sedanvarit bioväninnamedtillsammans en
Sveavägen-i hörnetstodfrågatVäninnan hadenorrut. somen man,

Medanvelathade inteklockan MannenvadTunnelgatan, svara.var.
ochwalkie-talkieifå talade attväninnan försökte ett saenmannensvar

ändå.fortsättaskullehanfickigenkändhan svaret attsamtvar
kände igenhonberättadefrån Väninnangick platsen.Kvinnorna att

han höllhonpå finska, ochtilltalat etthon sett attattsommannen,
for dockskott. Dehörde destundjacka.under sin En ettsenarevapen

I fråninformation Palme-inhämtathardet bl.a.: Jagåklagarens beslut heter
framgårhänseenden. Häravi berördahandlingar atttagit deloch avgruppen

hållits anslut-iFörhören harhörts.kända aktuellai ärendetsamtliga personer
kontrolle-härigenominkommit ochfortlöpandeuppgifterning till de somsom

rats.
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hem sig tillkänna. Dagen därefter fick deutan att ge veta att
statsministern hade skjutits.

Olle hade självA kontakt med kvinnan, hette Anneli. Hennessom
väninna, tilltalat och känt igen dekorimamannen, hette Anki.som

ÄvenAnneli hördes gångerupprepade ingående. Anki hördes. Berättel-
har kärna innehåller motsägelser, bl.a. hadeserna en gemensam men

kvinnorna olika uppfattning vilken film de skulle dåha desett,om
tidigare varit bio. De har varit ovilliga till medverka vid rekon-att
stmktioner händelseförloppet och konfrontationsförhör.av

Ankis uppgifter dekorimamannen mycket detaljerade. Deom var
innefattade signalement, familjeförhållanden och han frekventeradeatt

namngivet s.k. i Stockholm hurett han därort samtgym en norr om
betett sig. Han skulle vidare ha finskt såväldär för-ett namn, som
efternamn korta. Med ledning dessa uppgifter efterforskadesvar av

ingående. Ett antal med anknytning till gymetstortmannen personer
hördes, fåPU därvid lyckades någotfram identi-utan att om mannens
tet.

Ursprungsuppgifterna innehåller ingen information poliserattom
skulle ha förekommit i sammanhanget. Den misstanken har framförts
under gång, står i strid med vad de finskanärmastresans men
flickorna berättat i förhören. Olle harA via hypoteser ifrågasattegna

inte kunde identisk med Anti A, polisman.om mannen vara en som var
ocksåPU har brutit den del utredningen dekorimamannenut av om

gäller Anti A, och fogat den till polisärendena.som
Olle A hördes angåendesedermera sina hypoteser Anti A. Hanom

hade via fåttbekant höra polisman med anknytning tillen om en
baseballigan tvåsom hade korta finska namn", nämligen Anti A. Han
beställde därför fram passfoto Anti och någraA besökte vidett av
tillfället gymet för någonundersöka där kände igen Anti A.att om

påHan gick gymet och visade fotot, varvid han presenteraderunt en
påhittad historia sitt ärende. Det fanns bl.a. sade sigom en person som
känna igen Anti A. Denne hade då Olle A hördes redan förhörtsperson

gång. framgårDet det förhöret måstevederbörande haen attav
misstagit sig, bl.a. han fotot finländare ochattuppgav mannen var
inte talade bra någotsvenska, inte beträffandestämmauppgettssom

ÄvenAnti A. Anti självA hördes. Han född i Sverige föräldrarvar av
härstammande från Estland. Han talade inte finska, han viaäven om
estniskan kunde förståddsig med finländare.göra Han tjänstgjorde vid
tiden för mordet i piketgruppen. frånUppgifter hans hustru, som
hördes, honom alibi för mordkvällen.gav

Beträffande uppslagets bakgrund i framgårövrigt följande. I juni
1994 lyckades få ståndPU till förhör med den förmedlatett man som
kontakten mellan Anneli och Olle A. Olle deltogA i förhöret som
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kontaktkommit ihadefrågor. Mannenställde självochförhörsvittne
dåsågs åter i oktober,Finlandsbåt. De1992Anneli i junimed en

kornmordkvällen. MannenupplevelsersinaAnneli berättade om
kände sedanhanOlle A,tilluppgifternavidarebefordrasedan somatt

Anneli.således viauppgifterna komursprungligamånga år tillbaka. De
medtaladedenframgår Anki,uppslagetI att somvarsom

uppgifternaförtdennaförAnneliklandradedekorimamannen, att
vidare.

Sammanfattande anmärkningar

kommit inUppgifterna harsvårgripbart.flera sent,Uppslaget sättär
då svåra kontrollera.redanår 1992. Deefter mordet, attän varmer sex

kvinnornaMöjlighetenbetydande.minnesfelför attUtrymmet är
kan inteiakttagelseför sindatumtidpunktenbeträffandemisstar sig

händelseskäldock knappast änfinnsuteslutas. Det attanta annatatt en
kanmordetkoppling tilldesstipsettillupphov ägtgett rum, mensom

såvitt vi kunnatfinnsmisstag. Detefterkonstruktion eller ett sevara en
uppgifterna.stödermordkvällenbeträffandeutredningingen somannan
betydelse föruppenbaraderasförhållandet uppgifterna,Det trotsatt

trovärdighet. Detså derassänkerinmordutredningen, sentrapporterats
sina iakt-anmälainte velatkvinnornaockså svårt varfördärvidär att se
påverkarrekonstruktionerdelta ioviljasjälva.tagelser Deras att m.m.

också trovärdigheten.
särskilt"gymet",själv, dvs.Dekorimamannen synesmannen

gjortdömaförhörsdokumentationenharundflyende. PU storaatt an-av
ledning demedvederbörandeidentifieraförsträngningar att av

framgång.lämnade,uppgifter kvinnorna utan
alltså betraktasinte kanuppslagunderstrykas dettabörDet att som

påstått dekori-aldrigälva harpolisspår.något Kvinnornaegentligt att
Olle A:sjournalistenställetipolis. Dettaskulle ha varit ärmamannen

i uppslagetfå bekräftad.gått Denintehypoteshypotes, atten som
medingetsåvitt bedömaskanAnti A harpolismannenförekommande

flickornaeller de finska göra.dekorimamannen att

på DrottninggatanBilen

utredningBakgrund och

kalladiblandkvinna,uppgifterförekommitmassmedia harI om en
mord-polisbil i närhetenfrån bostadsinIngrid,vittnet sett avensom
taladepolisman,fannsbilenför mordet. Ivid tidpunktenplatsen somen
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i kommunikationsradio. Samtalet avslutades abrupt och bilen begav sig
frånhastigt platsen.

Uppgifterna frånhärrör Sunniva påbodde Drottninggatan isom
Stockholm. Det finns omfattande uppslag rörande uppgifterna frånett
Sunniva T. Av handlingarna döma har utredningen pågått frånatt mars
1986 till april 1987.

De uppgifter Sunniva T lämnade den 19 1986 innefattarmars
Påföljande. mordkvällen befann hon sig i sin bostad. Hon och hennes

hade haft middagsgäst, lämnade lägenheten kl 22.45. Straxman en som
därefter hörde hon ljud från kommunikationsradio Hongatan.en

sågtittade och vit polisbil påuppställd utanför. I bilenut gatanen satt
polisman, iklädd overall. Han talade i kommunikations-en ensam en

radio. Bilens bakre del avdelad. Där förvarades ochapparater tungvar
utrustning. bilenI fanns fyra tydliga siffror, 0502, 0520 eller 0522.
Bilen for efter från platsen i riktning Tunnelgatan-Norra Ban-ett tag

frånI anteckning telefonsamtal några dagartorget. etten senare-
bl.a. Sunniva T trodde hon hade iakttagit bilen ungefäratt klattuppges

23.00, i bilen hade suttit med dörren och bilenatt öppenpersonen att
Saab.var en

årUngefär i februari 1987, besökte Sunniva enligtett vadsenare,
framgår tjänsteanteckning, polisen för efterhöra vadsom attav en som

hänt med hennes tips. Av anteckningen framgår detatt nummer som
troligen anbringatnämnts den inre backspegelns baksida vidvar

framrutan. Kort hölls ingående förhör med Sunniva T.ettsenare
Samma pådag, kvällen, gjordes utförligt redovisat rekonstruk-ett
tionsförhör, fråndär Sunniva T sitt lägenhetsfönster fick olika typerse

polisbilar, kördes fram till ungefär den frånplats där denav som
mordkvällen iakttagna bilen skulle ha befunnit sig.

Middagsgästen, Rolf G, gångenhördes första telefon den 22per
1986, dvs. i anslutning till Sunniva T:s uppgifter första gångenattmars

kom in till polisen. Förhöret fragmentariskt återgivet påär och relaterat
fem rader. Det kan inte utläsas det polisen kontaktatär Rolf Gom som
eller framgårI saktvärtom. Rolf G trodde han hade lämnatatt att
lägenheten 23.45 dvs efter mordet och vad Sunniva hadeän Tsenare
trott. Han gick Drottninggatan-Adolf Fredriks kyrkogata-Sveavägen-
Tegnérgatan-Döbelnsgatan till lågHotell Kom, på Döbelnsgatansom
17-19. Han kom med andra ord ned till Sveavägen mord-snett emot
platsen, gick sedan i riktning från denna till biografen Grand för att
sedan till höger Tegnérgatan. Han lade märke till detta komatt ut
några från Grand, i sågövrigt han inget särskilt.personer

Rolf G hördes årigen i februari 1987. framgårDet hanett attsenare,
hade diskuterat Sunniva frånT:s iakttagelser mordkvällen med henne
och de hade skilda minnesbilder han hade lämnat lägenheten:att närav



Polisspåret 4051999:88SOU

alltsåSunniva Tmedanföre midnatt, attenligt Rolf G det sagtstraxvar
ställning tillville inteRolf Gtidigare.timmadet ta vem somvar en

han hademindes hanhotellettillpromenadenBeträffandehade atträtt.
Bio-choklad ihandlaförGrandin automat.attövervägt att en
Hannågra enstaka vägochupptänd ut.grafen varpersonervar

undernågra polisbilartill vägenmärkelade intesirener ochhörde inga
biografenmed Okontroll Peterfrån hotellet. AvSunniva tillT en-

bör hafoajén23.40 ochslutatfilmen hadesistaframgickGrand, attatt
ungefär 23.55.släckts

framgår Sunniva T1987februaritips i slutet attAv anonymtett av
skall ha berättatsammanhangprivatinågon efter mordetvecka ett om

hadeuppgiftslämnarenEnligtmordkvällen.iakttagelsersina
skulleeftersom honpolisenuppgifter tillsinalämnatSunniva inteT

till polisen.inställdnegativtvara
avseendesvårbegriplig anteckningdelvisFrån tid finns ensamma

gickRolf Guppfattningenmake.Sunniva T:s Denne sägs attvara av
ingagjordeochdärefter med diskensysslade23. Hanungefär kl

ingetnämnderedovisat. Honmotsvarande dem hustruniakttagelser om
mordet.fåttdå nyhetenefter, deförrän dagenvad hon sett om
följdesfrån februari 1987rekonstruktionenFörhören och av enupp

i närhetenuppdraghadevaktbolagvilkautredningomfattande somom
påbefunnit sigkunde havilka bilarbostad ochSunniva T:s somav

Svenskframgick bl.a.tidpunkten. Detaktuellaplatsen vid den att
låg i närheten.Centralbadet,bevakningBevakningstjänst hade somav
tillsågs därut-Centralbadetutryckning dit.medvanligtrelativtDet var

ofta sökteuteliggarepå grundbl.a.mellanrum,med jämna attöver av
faktasammanställ-då störningar. Iförorsakadeochnatthärbärge där en

Bevak-Svenskavseendeutredningenfrån april 1987ning över
från torde hafirmanbevakningsbilardrog PU slutsatsenningstjänst att

mord-88 underDrottninggatantillfällenvid rikligaförekommit
beteendet,beskrivna sättetSunniva T attkvällen och Detnatten. av

tjänsteuppgift,utfördeftervia radioavrapporteringenparkera och
Efterplatsen.kundeväktaremed hur företagetsstämde sam-agera

bedömning:följandeutredningsmännennedtecknademanställningen

frånuppgifteranalyseratjämfört ochhaefterVår bedömning attegen
Bevakningstjänst blirfrån Svenskbevakningspersonal attSunniva kontraT

bevakningsfordonföretagetsvaritsannolikhet bör hadet med ettstor av
tidpunkt.aktuellvidDrottninggatanSunniva T observeratsom ---

vilkenidentifieralyckatsintesammanställningen PUframgårDet attav
så hafall skulleiSunniva TväktareBevakningstjänsts sett;Svenskav

få bak-i sintordealternativ. Dettamöjliga motfleradet fanns tur ses
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grund Sunniva Tzs iakttagelse inte kunnat tidsbestäm-att närmareav
mas.

Sammanfattande anmärkningar

Detta uppslag från då1986,är Sunniva första gångenT lämnademars
uppgifter till mordutredningen. finnsDet inget i materialet talarsom

Sunniva T gjort de iakttagelser hon redovisat.mot att Hennes uppgifter
många detaljerade,är konsistentasätt och innehållainte någrasynes

motsägelser. När det gäller tidpunkten talar fakta middags-snarast mot
antaganden; dennegästens borde med tanke vad han uppgivit om

förhållandena under vandringen till hotellet ha lämnat lägenheten i
sådan tid han kom Sveavägen innan mordet begicks.att ner

ocksåMen det finns antal skäl till bedöma tipset medett att
Ävenförsiktighet. Tidpunkten förblirochär oklar. middagsgästenom

skulle ha misstagit påsig tiden, kan Sunniva T ha gjort sin iakttagelse
längre tid efter det gick hon självgästen trodde. finnsän Det iatten

alla händelser inget hänga preciserad på.tidpunkt Deatt upp en upp-
gifter Sunniva T lämnat hur den aktuella polisbilen sågnärmareom ut

relativt Hon kunde inteär identifiera någon de polisbilstypervaga. av
förekom vid rekonstruktionen. De siffror påhon hadesom sett

backspegeln förekom enligt PU inte polisbilar. Sunniva T uppgav
själv i förhöret hon dåligmycket bilmärken. Detatt avsättervar

spårtydliga i den beskrivningrätt hon kunnat lämna avseende fordonet.
Den förklaring PU tycks ha för, dvs. Sunniva Tstannat attsom

bevakningsfordon, samtidigt sannolik ochsett ett den kan mycketsynes
väl riktig. Några övertygande belägg för uppgifterna kanattvara
förklaras detta föreligger docksätt inte. Sunniva relativtT var van
vid bevakningsfordon, inte minst bör hon haatt Svenskse sett
Bevakningstjänsts bilar tidigare. Det talar hon skulle identifieramot att

väktarbil polisbil. förhöretAv med henne framgår vidareen som att
hon skilde mellan ljusa och mörka polisbilar detta dåvid den tidvar
såväl blågulade de äldre svartvita polisbilarna fanns i drift. Honsom
identifierade denna bil mörk", dvs. den svartvita Svensktypen.som
Bevakningstjänsts bilar enligt framgårvad de bildervar, som av som
intagits i uppslaget, blågulavita med symboler. Man kan tänka sig dem
förväxlade med de polisbilarna, knappast med den äldrenya men
modell, Sunniva T sade sig ha Det kort fullt möjligärsett.som sagt en

inte alldeles utömmande förklaring fastnat SåPU för.men som
framställs den inte heller utredningsmännen själva. Det förtjänarav
också understrykas ingåendePU alltsåutredning inte fålyckatsatt trots
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så falliSunniva Tväktareoch vilkenbekvakningsbilvilkenfram
skulle ha sett.

sig till1986 inskränktevidtogs iutredningsåtgärderDe marssom
kontrollallmänRolf GochSunniva Tsamtalen med samt av varen

tipsetutredarna lagttycksbefunnit sig. Detpolisfordondiverse som om
detkonstaterasig ha kunnatdeefter dethandlingarna atttill ansettatt

skede sigi dettaUtredningennågon polisbil.varitkunde ha terinte
gällerbristfällig. Detuppenbartoch bitvisdokumenteradgrund, illa

fragmen-resulterade iRolf G,medkontaktenden första ent.ex. som
tillfrågadesdömadokumentationenförhörsanteckning. Avtarisk att

gjorthahan bordenågra polisbilar vilketinte hanhan etc,sett omom
tidpunkten. Dettaangivnavid den ärgått angivnadenhade vägenhan

tid.vid dennabristertill polisarbetetsillustrationännu en

walkie-talkiemedIakttagelse av man

och utredningBakgrund

förvid tidpunktenhan1986den 24meddeladePMagnus attmars
hörnetwalkie-talkie imediakttagelsegjortmordet en manaven
hållet1988framgår novemberiDetSveavägen-Oxtorgsgatan. ettav

han hörtpolisen sedansig tillhan hadeförhör med Magnus P väntatt
walkie-talkies.iakttagelserefterlysteatt avman

och skullegående Sveavägenhan komPMagnus attuppgav
bil parke-hade sindär hanKungsgatan,söderOxtorgsgatan omupp

barkornbakifrån, sneddande Sveavägen,Snettrad. över man, somen
röd knappPå översida fannswalkie-talkie bröstet. apparatensmot enen

målmed-år, fort och25-30 gickMannen,stack bit. som varupp ensom
Pstund. Magnusbara korthonomP iakttogMagnus gavvetet. en

också skisslämnadesignalementsuppgifter. Hanrelativt utförliga en
viduppgifterlämnade sinaPför iakttagelsen. Magnus ettplatsenöver

Magnus Phar antecknat ärTipsmottagarenpersonligt besök. ettatt
trovärdigt vittne.

kunde tids-framgår PMagnusfrån 1988novemberförhöretAv att
med sin hustruhade tillsammansväl. Haniakttagelsenbestämma rätt

ochspelet börjatmed ledningochvid Kungshallen närspelat Bingo av
några efterminutertillbestämmashändelsendeltagit i kundede spel de

vidare tilliakttagelseneftergickhustruoch hans23.21. Magnus P
tillMalmskillnadsgatansedankörde Oxtorgsgatanbilen. De österut,

färdenUnderförort.SöderledenochBrunkebergstorg ut mot en
polisermycketvad detdet ärsade hustrun värstOxtorgsgatan att var

Pbakgrunden. Magnusihörde sirenereftersom dei kväll,iute stan
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uppskattade det gick till fyra frånminuter sågdet hanatt tre att
wa1kie-talkie-mannen till det de hörde sirener.att

Även hustrun hörd, dock först i januariär 1989. ocksåHon hade
gjort iakttagelser med walkie-talkie, iakttagelser i vissaav mannen som

fråndetaljer avviker dem Magnus P redovisat. Magnus P talade under—
färden frånsöderut gångerStockholm flera med walkie-om mannen
talkie, förefallit Tillfrågadmystisk. hustrun hon inteattsom uppgav

någrahört sirener eller liknande under bilfärden hem.
Någon ytterligare dokumenterad utredning föreligger inte.

Sammanfattande anmärkningar

Magnus P:s tips inkom i delen 1986, vilket ärsenare av mars
jämförelsevis tidigt. vidareAtt utredning bortåtinte skett förrän årtre

skulle anmärka, det inte för följervärt detatt attsenare ettvara om vore
för läsaren vid det här laget välbekant mönster.

Något har Magnus P uppenbarligen Uppgifterna walkie-sett. om
talkie aning svävande, bl.a.är beskrev hustrun walkie-talkien liteen

Det finns dock anledning utgå frånsätt. sågMagnus P detannat att att
han beskriver ungefär vid tidpunkten för mordet. iakttagelsenMen kan
så långt den låter sig utredas inte i samband med mordet,sättasnumera
vilket naturligtvis inte utesluter sådant samband kan finnas.att ett

Övriga angåendeuppslag walkie-talkies

I kapitel behandlar utredningsåtgärder,generella redovisassom en
genomgång uppslag där walkie-talkies eller före-sättett annatav
kommer Efterlysning walkie-talkies iakttagelser delm.m.. Enav av-
dessa kan påha bäring polisen i så måttosägas poliser fåatt var en av
yrkesgrupper vid tiden för mordet använde bärbar radioutrustning.som

4.4 Tidigare granskningar

4.4.1 uristkommissionenJ

Beträffande Juristkommissionens polisspåret,granskning av se
kapitel Hanteringen polisärenden.av
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granskningStockholmiPolisstyrelsens4.4.2 av

polisspåret

uppgifter igranskningföretogStockholmiPolisstyrelsen mass-aven
Stockholmspolisen. Deninomhögerextremismpåståddmedia om

Denbehandlatsutmynnade i hargranskningen ovan.rapport som
bringasigföresatthade ävengranskningenutförde attarbetsgrupp som

iinblandadvaritStockholmspolisenpåståendenaiklarhet attom
polisspåret.dvs.Olof Palme,mordet

dessapolisstyrelsenbeskrevdeli dennaför arbetetredogörelsesinI
sätt.följandedemutredningpåståenden och avgruppens

iakt-polismanfallipåståendenbl.a.Uppgifterna har vartrört att enom
efter mordet.stundkortmordplatseni närhetenbusstagits enaven

mordet.föremordplatsenpolisbilar vidhavidare straxskallVittnen sett
hem.polismansträffats iskall haTeknisk apparatur en

få del detuppgifter begärtdessaanledning att tamedharGruppen avav
ÖnskemåletStockholmsområdet.ipoliserutredningenmaterial i rörsom

lämnadesredovisningmuntligsåtillvidatillmötesgåtts endasthar att en
Morath,Axelriksåklagarenbiträdandesammanträde medvid ettgruppen

UlfavdelningschefenAlmblad ochriksåklagaren Jörgenbyråchefen hos
1987.november5rikspolisstyrelsen, denKarlsson,

enskildvarjeframhöllslämnadesföredragning attVid den gruppensom
Palmeutredningenmedsambandipolismäntipsuppgift eller rörtsom -

under-från landethelatipsolika40-talsigdetrör ettsammantaget om -
såväl denförundersökningsledningen,Detmycketsökts attuppgavsnoga.

något fall förelegatinte idetdärvid funnittidigare,dennuvarande attsom
misstankar.framfördagrund för

tillfällehar berettsden attbeklagarGruppenkommentar: attGruppens
Stockholm.poliser iutredningsmaterial rördel detälv somta av

påståendeniklarhetbringaföralltangeläget görs att omDet är attytterst
mordet.inblandning ieventuellapolismäns

förhållan-granskar dessakommissionenparlamentariskadenEftersom nu
uppgifter.ovannämndaberöraanledningdocksaknarden att nugruppen

någon själv-framgår aldrigalltså skäldeföretogPolisstyrelsen somav
polisspåret.granskningständig av

55 13Rapporten s.
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4.4.3 Parlamentariska kommissionen

Parlamentariska kommissionen utförde under hösten 1987 en egen
granskning dådet kommit kallas polisspåret. Arbetet ingickattav som
inte i det ursprungliga uppdraget föranlett den debattutan var av som
förekom under den tid Parlamentariska kommissionen arbetade.

detI arbetsmaterial Parlamentariska kommissionen lät arkiverasom
återfinns promemoria daterad den 15 december 1987, rubriceraden
Polisspåret i huvuddrag". I promemorian behandlas kortfattat ett
antal utredningsuppslag under följande rubriker. Inom parentes anges
våra anmärkningar.

Busstipset Buss 43
Vattenläckan polisman E
Tidsbestämningen Polisens ankomst till brottsplatsen m.m.
Polisbil 1520 kommissariebi1en
Polisbil Drottninggatan Sunniva T
Poliser på Johannesgatan
Polisbilar på Rörstrandsgatan och Tranebergsbron
Polisbil på Stureplan
Walkie-talkies endast helt översiktligt
Blandade anmälningar polismän endast helt översiktligtmot

Innehållet i promemorian tillför inte någon väsentlig information till
det vi redovisat. Den mindre innehållsrik,är bl.a. det skäletovan attav
åtskilligt det vi redovisat har tillförts utredningen efter det Parla-av att
mentariska kommissionen arbetade. Faktaredogörelsen i övrigt över-

emellertidensstämmer med vad vi funnit vårvid granskning jfr dock
avsnittet m0rdkvällen.5°Vissa iakttagelser polisbilar underovan av

Resultatet Parlamentariska kommissionens granskning redo-av
visades den 21 december l987 i särskild skrivelse till Justitie-en
departementet, bifogades tilläven kommissionenssom rapport.
Skrivelsen hade följande lydelse.

Under hösten har det i radio pågåttoch TV livlig debatt någotpress, en om
kallar för polisspåret i utredningen mordet statsministersom man om

Olof Palme. I debatten har fråndet flera håll föreslagits åklagarnas ochatt
polisens handläggning spårdetta skall granskas särskilt.av

56 På återgerpunkt promemorian tveksamhet, inte längreen en som numera
föreligger. Det gäller det bandade samtal ambulanspersonalen hade medsom
LAC kl 23.28. Det vid tiden för Parlamentariska kommissionens gransk-synes

råttning ha osäkerhet i vilket skede detta samtal ägde Numera detärom rum.
klarlagt det skedde då ambulanserna lämnadeatt mordplatsen.
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ingår brottsutred-granskauppdragjuristkommissionens,vårt, iliksomI att
i del 2 sinJuristkommissionen harstatsministern.mordetningen efter av

redogörelsedecember 1987, lämnat15överlämnades denrapport, ensom
denVår avsikt medbrottsutredningen.just ärför granskningsin attav

eventuellaöverväganden ochutgångspunkt degörarapporten som
vårt uppdrag.ligger iutredningarytterligare som

vårt arbete. DensamladVår överhar varitavsikt rapportatt avge en
blivitoch de ryktenpolisspåret upphov tillintensiva debatt gett somsom

offentligdel inte kanutredning i denna göraspolisensföljd bl.a. attaven -
påkallatdetgjort viemellertidfall inte har utan atti varje att,ansettattnu -

brotts-granskningföretajuristkommissionensavvakta rapport, aven
med-eventuellapolismänsmisstankarden gällerutredningen i de delar om

för resultatetredogöraskrivelsedennamordet ochverkan till att avgenom
vår granskning.

följande delar:brottsutredningen iVår granskning har avsett
debusschaufför och busspassagerare attiakttagelser uppgettensom en-

busshållplats Birger Jarlsgatan;vidkl. 23.30gjort mordnatten en
eller bilarpolisbilar,gjortolikaiakttagelser som upp-avpersonersom-

Rörstrandsgatan,Drottningsgatan, Johannesgatan,polisbilar,fattats som
Stureplan;Tranebergsbron och

mordet sändesdå anledninglarm medtidpunktenbestämningen utavav-
till platsen;då polismännen komde förstatidpunktenpolisradion ochöver

påpolisbil David Bagaresmordetefteriakttagelsen kort gata;av en-
septembergjort ifastighetsskötarehyresvärd ochiakttagelser enensom-

i polismänsvattenläckaundersökningmedi samband1987 enav enen
lägenhet;

företognågra efter mordetdagarpolismanbeträffandetips ensomen-
Sverige;i södramärklig bilresa

eventuellapekatsenskilda polismänvilkaanmälningar itips och ut som-
utseende ochpå bl.a. sittgrundtill mordetmedverkandemördare eller av

eller sinaegenheterpersonligaspaningsbilder, sinapolisenslikhet med
åsikter.politiska

sådananågra fall främstspaningsuppslag har IdessaMerparten utretts.av
utredning.pågår eller planerasnyligenkommit inanmälan eller tipsetdär -

handhasenskilda polismänmisstankarharutredningarDe motavsettsom
Övriga handhasutredningarsäkerhetsavdelning.rikspolisstyrelsens avav

i Stockholm.våldsroteln polismyndighetenvid

delutredningsmaterial i dennavår tagit del alltgranskningvidVi har av
åklagarnamedhaft samtaldessutomåklagarna har. Vi haroch polisensom

byråchefen Jörgenriksåklagaren Morath ochAxelbitr.företrädda av
avdelningschefen Ulfföreträddspaningsledningoch polisensAlmblad av
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Karlsson. De har härvid redogjort för brottsutredningen i dessa delar och de
bedömningar Vårde gjort. sekreterare och bitr. gåttsekreterare har igenom
delar materialet med de utredningsmän försvaratav merpartensom av
utredningarna. Slutligen har vi vid dessa genomgångarsamtal och fått

åtgärderupplysningar de planeras i de utredningar inteännuom som som
slutförts.

Utöver angivna delar brottsutredningen åklagarnashar ochovan av
polisens företrädare lämnat upplysningarna arbetet med utreda olikaattom
tips s.k. walkie-talkies i närheten mordplatsen. Vi har tagit delävenom av

visst utredningsmaterial detta.av om

Vi vill till början betona ledningen och utförandet brotts-atten av
utredningen ankommer åklagama och polisen. Vi vårhar begränsat
uppgift till åklagamagranska och polisen i tillräcklig omfattningattnu om

påståendenutreder de i brottsutredningen gäller polismäns eventuellasom
medverkan Vårtill mordet. granskning kan självfallet bara brottsut-avse
redningen i det skick den i dag.är

vårVi har vid granskning funnit åklagama och polisen i allt väsentligtatt
vidtagit eller åtgärdervidta de spaningsuppslagen rimligenattavser som
bör föranleda. Utredningsmaterialet vårenligt mening, ingen anledningger,

åklagarnastill erinran bedömning fördet närvarande saknas grundmot att
för misstanke någon polisman. Spaningsuppslagen finns kvar imot
utredningsmaterialet något någraoch eller dem kan därför fåkomma attav
betydelse uppgifter anledning till det. Vidare det självklartärom nya ger

det- innan det blivit eller vilka begått gårmordet inteatt utrett vem som -
utesluta någonmördaren eller medverkande till mordet finns inomatt att

poliskåren någoneller inom yrkesgrupp.annan

Beträffande frågan den tid det för polisen komma tilll mord-tog attom
platsen vårhar vi vid granskning inte funnit något tyder änannat attsom
de första polismännen kom till platsen inom minuter efterett trepar,
mordet. Juristkommissionen har för sin del kommit till slutsats.samma

Vi vill gångavslutningsvis understryka vårän granskning och deatten
slutsatser vi redovisat endast brottsutredningen i de delar den gälleravsett
misstankar polismän och inte mordutredningen i sin helhet.mot

4.5 Sammanfattande anmärkningar

4.5. l Allmänt

Förtroendet för Stockholmspolisen åttiotalethade under ifrågasatts
bl.a. förhållandende gjordes föremåltill för granskninggenom som av
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framladeNorrmalmsutredningenNorrmalmsutredningen. Närs.k.den
år statsministermordet, kon-före1984, halvtannatsin höstenrapport,

fallfanns iStockholmspolisendet inomstaterades vartatt en
också klarafannsoacceptabelt Detgruppering fungerat sätt.ettsom
med miss-svårt tillkommapolisledningen hade rättatecken attatt

åtminstone vaktdistriktkvarstå inomförhållandena, tenderade attsom
kulturpolisen fannsdeldet i dennaföreföllDet avenavomsom

med vanligamöjlighetenmisstrovåldstro, högerextremism och attmot
kultursamhällsproblem,till medmedel kommademokratiska rätta en

chefsnivåattityder polisenvilkaoberoendefortlevasyntes avsom
utbredd dennatolkningar hurför olikafinnsintog. Det utrymme av

fenomenetbordeden i övrigtvilket allvarkultur och tas, attmenvar
påverkadetiddet vid dennabestridas, inte hellerinteexisterade kan att

realitetpolisen.uppfattning Dettamänniskorsdel somenvaromen
denmed. Motför mordet levdeledning vid tidendesspolisen och

påvaksamnaturligt för polismaktenvaritbakgrunden hade det att vara
tillde tendenserkunnamordutredningen skullemordet och späatt

så långt dettillkan säga,misstro fanns. Man nästan att attsomsom
någonlångdragen, meningiskulle blimordutredningenför det fall var

polisspår utvecklas.skulle kunnaförutsebart att ett
informa-för mordettidpunktensäkerhetspolisen vidhadeDessutom

opinions-högerextremistiskförekomdetpekadetion mot attsom
framgåttkunde,Uppgifternapoliskretsar.bildning i Stockholms som

ochdessutom konkretabagatellartade. Deinte avfärdas varsomovan,
kända.aktuella individersammanhangetantal iett var

utstå kraftigomgående grundergodaochPolisen fick vidare
så harusla detpå mordnatten. Insatsernakritik för sina insatser var -

fanns skälkapitel detolika slag, lgranskningarbelagts via attav se -
fråga eller detinkompetensfråga sig det bara kundeatt omomvaraom

sitt bästa.också oviljasigkunde göraröra attom en
åtgärder utrednings-iokänsligapsykologisktTill detta kommer sett

anlitaHolmérs beslutspaningsledaren Hansfasens inledning, attt.ex.
från vaktdistrikt l ochpolismannennågra kontroversielladeav

livvakter.personligabaseballigan sinasom
tiden förpolisen vidmisstrogrogrund fördet fannsAtt moten

alltså frånlåghändelseförloppetfölj andemordet och i anledning detav
utredningsarbetepåverkade det polisensbörjan i dager. Huröppen

villMycket litet, det synas.
vadoch dokumenterasjälv utredagjorde för litet förPolisen att som
dataloggmordnattensTypexemplengått mordnatten.under är attsnett

från demfrån sparades ochsambandscentralen inte rapporteratt som
åtgärderinfordrades,larmet intei mottagandetinblandade somavvar

alltmerår spekulationer. När deförebyggakanske hade kunnat av
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ingående ifrågasättandena sedan kom, stod polisen tämligen svarslös.
Det torde självklarhet i de flesta former statlig verksamhetvara en av

händelseförlopp motsvarande dignitet kräver dokumentation ochatt av
omgående klarläggande vad inträffat, inklusiveett ut-av som en

värdering hur myndigheten och dess personal hanterat situationen.av
Bristerna har till del botats ingåendeden mycketrätt stor genom

granskning Juristkommissionen gjorde. Hur förtjänstfull denna änsom
kom den dock för för kunna utvärdering direkt iersättasent attvar en

anslutning till händelserna, rninnesbildema färska och innannär var
berörda i anledning händelsernas utveckling hamnat iparter av mer

låstaeller mindre försvarspositioner. dömaAtt den Polisin-rapportav
spektionen i Stockholms län de s.k. Stureplansskjutningamaavgav om
1994 hade Stockholmspolisen lång tid efter mordet inte heller tagit
resultaten Juristkommissionens granskning till sig vidarese kapitelav
8.

Förutom polisledningen hade skäl åtgärdervia aktiva motaatt att
Olle i grind, dvs. visa itu med tillkortakommandenatt togman egna
och deras orsaker förberedde sig för den granskning kritikochsamt

låg i farans riktning, hade mordutredama anledning titta deattsom
polismän tidigare utmärkt sig. Särskilt kretsen kring de s.k. herr-som
middagama hade varit naturlig uppmärksamma redan i mordutred-att
ningens inledande skede. Personerna borde tilldragit sig intresse på
ungefär grunder de individer och förekommersamma som grupper som
i angåendeuppslagen högerextremism.

Visserligen vidtogs ganska i anledning inkommande tips,snart, av
utredningsåtgärder förhållandei till polisman A, de improvise-men var
rade, halvhjärtade och i centrala delar odokumenterade. På sättsamma

utredningsåtgärder allt vidtogs beträffande polisman börAatt trotssom
ocksådet tips gällande enskilda polismän utreddes fullmednoteras att

kraft många gångeroch påfallande effektivt. Det gäller polismant.ex.
G och polisman L. Bägge anmälde de ingripanden de för tillutsattes
JO, varvid det framgick utredningsmännen inte lagt fingrarnaatt

Ävenemellan till skydd för sina kollegor. tipsen beträffande polis-
D, lättviktiga och hade osäkra källor, utreddes mycketman som var

ingående. Det gäller likaledes den i tiden betydligt utredningensenare
mångapolisman E. I för allmänheten okända polisärenden i mord-mot

utredningen frågan inte heller tipsetär tillräckligtutretts utanom om
det inte med påtanke den långtgåendevidtagits alltför åtgärder.utsatte

Det föranleder kritik utredningsarbetet alltså inte hurärmotsom
angåendetips enskilda polismän i allmänhet hanterades frånvaronutan

helhetsgrepp, eller såmakro-perspektiv vill. Och detettav om man
dågäller inte hur utredningen organisatoriskt sköttes. I det hänseendet

helhetsgrepp, i och med alla polistips handlades personaltogs ett att av
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framgått barafrån dettasäkerhetspolisen. Men sätt attettvarsom
ändamålsenligt Tanken inteflödesmässigt hantera tipsen sätt.ett var

dessupparbetade kunskap ellersäkerhetspolisensi sak tillföraatt
åstad-efterfrågades enbartingenderaanalyskompetens attutan--

sak-kritiken gäller deni avskild ordning. Vadkomma hantering ären
sammanhangdå vad vi i andrasärskilt bristenliga hanteringen och

Sammanfattandekapiteloch proaktivt arbete sekallat basanalys
bli uträglat "mikro-komoch kapitel 8. Utredningenanmärkningar, att

reaktiv.och mestadelsinriktad varje polisman för sig —-
genomgåendealltså saknatsslående det sakligtDet är ettsettatt

sammanhållet, framkommitanalyserande perspektiv. Det genomsom
uppgifter höger-säkerhetspolisensNorrmalmsutredningen, om

enskildadet fannssammanhang inte baraextremism och i andra attvar
måttet, framför alltsig illa och inte höllpolismän betedde attutansom

något tillkultur, ellerStockholmspolisen fanns slagsdet inom ansats
inte minstvåldstro antidemokratiska drag.och Detkultur, med var

fanns skälvill kalla den, deteller vaddenna kultur, attsomman
också skäl klarlägga defannssig för och analysera. Detintressera att

kan ha förelegat.nätverkskaraktäreventuella personsamband somav
för sigfunnits i ochmaterial framgick detsäkerhetspolisensAv att en

tagit deländå det material viklubbliknande gruppering. Avlöslig men
framgår också fannsdet kretsartidigareoch redovisats att avav som

några"baseballigan" ochintresse,kunde t.ex. avavpersoner som vara
Söder-uppslagetsamma omtalas ide poliser delvis de omsom

mötet.
utredningen kring denkanreaktiva karaktärNär det gäller arbetets

välkändför polisenexempel.ovannämnde Y tjäna Ysom var en
sakförhållandena inomutredning PUföranledde ingenLikvälperson.

med dessadå promemoriajournalistförrän den dag satte ensammanen
till PU medfakta och sände in denutanför polisen kändai kretsaräven

in iförhållanden Promemorian komförfrågan hadedessa utretts.omen
åtgärder. Därefterdå vissa omedelbaraaugusti 1990 och föranledde

relativthartips Sedermerainkom ytterligare Yzs om-enom person.
personsamband klarladesvissafattande utredning genomförts, där även

frågar sig varför denförfrågan till säkerhetspolisen. Detvia ärmanen
måste ha varit bekantauppgifter, redanvidtogs först efter det att som

för inkom i form tips.PU, ettav
helhets-skettkring polismänVad skälet till utredningenär utanatt

förstås rnisstankenlanserareaktivt lättoch utpräglat Det är attgrepp
sigpoliser, dvs. det"poliser inte vill utredadet beror rörtattatt att

så entydigdock inte allskollegial korruption. Bildenslags är attettom
påstå detta.vidare kanutanman
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det första frånFör avviker hanteringen inte huvudmönstret. Bristen
på frånvaronhelhetsgrepp, basanalyser och det reaktiva arbetssättetav
präglar delar mordutredningen.stora av

För det andra polisärendena, i synnerhet under den inledandeär
dåperioden, de under Per-Göran uppgiftenNäss handlades förav en

särskilt utvald krirninalinspektör, i allmänhet väl utredda. Den doku-
mentation Säkerhetspolisen i denna delefterlämnat skiljer sig genom-

frånsnittligt övrig frånutredning denna tid; den högre kvalitet.är av
Sammantaget tyder det särskilt kompetent kraft avdelades föratt
uppgiften och den utfördesmerendels medatt omsorg.

påfallande mångaFör det tredje det, redanär antytts, attsom
angående ingåendepolisärenden tips enskilda polismän ochutretts- -

ibland framgåttganska bryskt. Som tipsgäller det kom inäven som
tidigt i utredningen. finns i och för sig undantag, framförDet allt den
otillfredsställande utredningen beträffande polisman Helhetsin-A.
trycket likväl frånde flesta polisärenden avviker genomsnitts-är att
nivån i det såde grundligt bearbetade andra uppslag. Detär än ärmer

måstetydligt fråganställa sig inte i allmänhetPUattpass man om an-
poliser just därför såde poliser. i fallvänt Detär ärmot attmer resurser

till kollegial korruption".motsatsen
alltsåDetta gäller det vi kallar polisärendena. Beträffande polis-

spåret, dvs. tanken polisiär konspiration bilden annorlunda,äretc,en
eftersom mordutredningen genomgåendeledning avfärdatoavsett

framgå förstårdenna motivbild/brottshypotes. Som skall i det följande
vi inte så mångaden bedömningen, eftersom vi det i fall finnsattanser
andra uppslag inte heller hade förtjänat mordutredamas intresse.som
Vi med andra ord med de krav vad bör föranledaattanser som
utredningsåtgärder, kan utläsas utredningsmaterialet i övrigt,som av
hade denna motivbild/brottshypotes bort utredas.även

De skäl och den argumentation anfördes vid Juristkommis-som
angåendesionens granskning polisärendena lade särskiltett ansvar

åklagarsidan. ifrågasättasDet kan hur detta förvaltades. Detansvar
fåttintryck vi förundersökningsledningens inställning till detta ämneav

frågorna polisspåretdär inte uppfattat kring särskiltär att man som
problematiska. Eftersom "det saknas koppling till Sveavägen", har man

har det inte funnitsheller skäl särskilt intressera sig för dennasagt, att
brottshypotes.

de diskussioner vi förtI med förundersökningsledningen i denna del
vår tvåhar vi uppfattning framfört vi i materialet ytterlig-att settsom

Åheter. sidan därPKK, det med ringa koppling till Sveavägenena
utifrångjorts utredningsinsatser brotts-enorma resonemang om

Å polisspårethypoteser och motivbild. sidanandra det s.k. där det lika-
finnsledes ringa koppling till Sveavägen och där det huvudöver
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några utredningsåtgärderinte vidtagits eller förtstaget ens resonemang
kring brottshypoteser och motivbild. Som jämförande exempel har vi

framhållit uppslaget Alf se kapitel registreradeE Vissa avsnittäven
föranlett omfattande utredning,under politiska m.m.,motiv mensom

sigdär det helt saknas koppling till Sveavägen. Det har visat att
förundersökningsledningen vad vi haft.har detta änannanen syn

förelågBeträffande har bl.a. inte bara motivPKK detsagt attman
också två gångeroperandi, organisationenmodusutan ettm.m., som

tidigare hade tillämpat i Sverige och intressant isom var samman-
hanget. Beträffande Alf har hans inriktning OlofE sagt attman

få från någotPalmes och önskan bort denne makten heltattperson var
åsikterde allmänna förekom inom de aktuella polis-änannat mer som

ocksåkretsarna. Förundersökningsledningen har pekat det kringatt
Alf fanns vilketE nätverk, organisation och ekonomiskaett resurser,en

Vi in-saknar motsvarighet beträffande de aktuella poliskretsama.
i reflektioner, graddessa de i huvudsak ochstämmer rörattansermen

spårinte förvisso mycket intressant och detPKKart. ettvar mer
prioriterades rätteligen före Alf representerade lika-mycket Eannat.
ledes konkret och tydligt uttalad motivbild den skulleänen mer som

"polisspåret.kunna ha sökts i
Men den grundläggande invändning förundersökningsled-som

"polisspåret motiv-ningen gjort avseende och avseende andraäven-
hållerbilder, Bofors vapenaffärer inte vid jämförelset.ex.som en-

alltså ocksåmed de nämnda uppslagen, väsentligen saknar "kopp-som
måsteling till Sveavägen. Argumentationen i stället inriktas just

alltsåmotivbild, riktigtbrottshypoteser I det hänseendet detär attm.m.
och andra uppslag i den kategorin intressanta, detPKK är mer men

slags näring eller substans funnits i uppslagen och Alf EPKKsom
också, polisspåret.finns i mindre grad, iänom

våraLikväl har ingen eller utredning Under samtal medanalys skett.
förundersökningsledningen hänvisats till de aktuella polis-har det att

ingår någrabara enskilda polisman, inte i nätverk ochmännen är som
också ställ-saknar organisation. Det har framkommit dessaattsom

ningstaganden grundade bedömningar; finns ingenallmänna detär
framgårutredning gjord vi redovisat.den det För-änannan som av

utgå frånundersökningsledningen har med andra ord sig kunnaansett
någradet inte finns nätverk eller organisationer. viDetatt anser oss

utgå fråninte kunna efter ha tagit del materialet. Vi justatt attav anser
materialdetta borde ha bl.a. den grunden det i det stöttutretts, att

förhållerfinnsoch redovisat indikationer det sigatt ett annat
utgått från.vad förundersökningen sig hasätt än sagt

chefs-Förundersökningsledningen har vidare hänvisat till att
åklagaren för granskaAnders Helin varit avdelad särskilt utred-att
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ningen polismän, gåttavseende han vid flera tillfällen igenomatt
materialet och han därvid föredragit resultatet för förundersöknings-att

framgåttledningen. Som har Anders Helin promemoriorupprättatovan
i anledning vårdenna granskning. emellertid enligt meningDessa ärav
inte användbara underlag för efterföljande granskning; densom en

innehållerinformation de inte Anders Helinsäger än attmera uppger
sig ha granskat vissa, specificerade, uppslag och han inte funnitatt

åtgärder.skäl till vidare Vi det anmärkningsvärt för-äratt attanser
undersökningsledningen inte i genomgångar.sak dokumenterat dessa

Parlamentariska kommissionen uttalade i sin redovisning att ett an-
polisärendental under granskning eller PU utlovat de skulleatt attvar

igranskas sinom tid. hade kunnat förväntasDet dessa ärendenatt
skulle ha följts förundersökningsledningen. framgått vårSomupp av av
redovisning har emellertid utredningsföresatser Parlamentariskasom
kommissionen förespeglades aldrig blivit utförda.

vår såvälEnligt mening har förundersökningsledningen beträffande
polisärendena "polisspåret såförsummat sin uppgift. Det ärsom
mycket anmärkningsvärt lyftesdenna sak särskilt frammera som av
Juristkommissionen, åvilapekade det hade bortsom ansvar som

utredningen.åklagaren beträffande denna del Saken har vidareav
alltsåtidigt tilldragit sig uppmärksamhet och föranlett särskiltstor ett

initiativ vårParlamentariska kommissionen. Enligt mening dettaärav
tydligt sådanexempel förundersökningsledningen den utövatsett att

Riksåklagarenunder i praktiken inte uppfattat sig ansvarig för helasom
brottsutredningen. Ledningsansvaret har därmed inte fungerat.

Sammanfattning

framgåttSom vi helhetsgrepp borde ha tagits med in-att ettanser
riktning vissa inom polisen, varvid basanalys borde hagrupper en
gjorts och eventuella nätverk kartlagts. Beroende resultatet ettav
sådant arbete och den kunskap aktivt sökande hade kunnatettsom mer

fram till,leda skulle det eventuellt ha varit befogat med aktivaäven
utredningsåtgärder framgåttvissa polismän. likaledesSom vimot anser

sådant såarbete i fall skulle ha utförts 1986 i falleller underatt ett vart
åren Vår ståndpunktefter mordet. föranledd jäm-närmast är av en
förelse med vilka omständigheter i andra föranlettsammanhangsom

57Så här skrev Juristkommissionen citerat i kapitel "Med hänsyn tilläven l:
de syften ligger brottspåståendenbakom särregleringen utredningarsom av om

vårriktas polismän skulle det enligt mening ha varit fördelmotsom en om
dessa utredningar hade åklagarensärbehandlats det hade tagitsättet att
direkt ledning utredningsarbetet i denna del. SOU 161.1987:72över s.
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särskilt förFörundersökningsledningen har haftutredning. attett ansvar
får hakorrekt hanterade.polisen eller poliser blir Dettips rörande anses

framhållits Juristkommissionen.redan av
förskyllaninteslutligen tillägga, detVi vill är utanatt somegen

polisspåret. Sakligtdiskussionen kringpolismakten drabbats settav
frånvaronså diskussionen,i denfinns det inte mycket substans men av

för misstro ochden grogrundsubstans har kunnat kompenseras av
åtgärderpolisensutredningsinsatsemabristande tilltro till egnasom

hellerPolisspårsdiskussionens uppkomst kan intetill.givit upphov
"privatspanare", eftersom misstronmassmedia eller enskildaskyllas

företrädd inomalltså finnsdelvis haft fog för sig och dessutomhar
så det s.k.uppmärksammad deldet gällerpolisen själv. När somen

således eller i fallryktesspridningen härstammatSödermötet har vart
fått från polisens led.stöd egna

uppslagenenskilda4.5.2 De

rubrikenredovisats underhaft i de uppslagsynpunkter viDe som
eventuellt kanUppslagpolisen allmänhet ochUppslag berör i somsom

framgår i de Samman-med poliser eller polisen allmänhetförknippas i
respektive uppslag.finns i anslutning tillanmärkningarfattande som

ytterligarenågot motiveraruppslag, idagVi har inte funnit som
utredningsåtgärder. vipolisärendenaheller beträffandeInte ossanser

beträffande de be-någon avvikande meninganledning anmälaha att
då vilket skett igjort utredningen avslutats,dömningar PUsom

samtliga fall.
följandepolisärendena redovisavi beträffandeI övrigt vill syn-

punkter.

Några polisman A.brottsmisstankar har aldrig funnitsPolisman A. mot
andra polismän och iföranlett utredningtill vadSer motman som

spaningsindikationerfleradock lätt konstaterasövrigt kan det att
ipalmehat, kontakter kretsarvapeninnehav, extremism,funnits: som

från arbetslokalenmåste spaningssynpunkt,intressantabedömas som
personliga omständigheter.i mordplatsens närhet samt

otillräckligpolismanalibiutredningen kring AinledandeDen var
skaffadedåligt utredarnadokumenterad. möjligtoch alltför Det är att

så övertygade polisman Ainformation de blevsig mycket attatt om

58 vår ytterligare bearbet-granskning inte befunnits krävauppslag vidAtt ett
intresse.kan Detgivetvis inte vi utesluter uppslagetning innebär attatt vara av

fakta iframkommit och kändahänsyn till vadbedömts PU medär somsom om
utredningsåtgärder eller inte.ytterligareanledning vidtaövrigt har attnumera
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inte kunde gärningsman. frånförsta anteckningenDen säker-vara
hetsavdelningen påtyder informellt förfrågningardet hade gjortsatt
angående polisman A och uppgifterna dåhans sjukhusvistelseatt om
hade kommit fram. frånPromemorian 1996 i säkerhetspolisens material
visar fler efterforskningsåtgärder framgårvad PU-änatt som av
materialet företogs. innehåll frågor.Dess dock vissa finnsDetreser
sålunda frågaskäl sig besöket hela piketgruppen vid polis-näratt av

A:s sjukbädd kan ha Om det verkligen den 28ägtman rum. var
måstefebruari, det ha varit innan få såA begärde bli fallutskriven. Iatt

borde det ha beaktats fråninte hindrade honom begesmärtomaatt att
tillståndetsig hem, varvid inte kan betraktas medicinskt alibi.ettsom

alibifråganI de besökte polisman i dennes hemväger Apersoner, som
under mordkvällen framgåttDessa hördes intetyngre. personer som
förrän 1993, vilket betyder den inledande måsteutredningenatt anses
summarisk.

Polisman alltsåborde föremål ingåendeA ha gjorts till för mer
utredningsåtgärder från början. Det sedermera gjorts, har gjorts försom
sent.

Polisman finns,Det förutomB. de nämnda, inga tips eller uppslagovan
kopplar polisman B med mordet eller för insättannatsom samman

honom i utredningen. De tips förekommit har ingen utredningsbarsom
substans. Det finns emellertid frågaanledning sig inteatt om en person,

spården i skilda intemutredningar polisman Bavsatt typsom av som
har gjort, föremålborde ha blivit för förhåll-viss kontroll. PU:sen
ningssätt Visa i hur hög grad utredningsarbetet i denna del varitsynes
reaktivt, dvs. drivet impulser utifrån, i stället för proaktivt, dvs.av
initierat analys och efterforskning.av egen

Polisman Utredningen visadeC. polisman C har alibi för mordtill-att
fället. SmithHans Wesson .357 Magnum provskjuten; inget tyderär
på den mordvapen. hårddataVad gäller denanväntsatt typensom av
får polisman C färdigutredd och utesluten gärningsman. In-anses som
gångstipsen också någon direkt koppling till mordet föreliggerär tunna;

någotinte i såledesdem. finns ingentingDet kan knyta polis-av som
C till brottet föranleda utredningsåtgärderoch det skälet.man av

43"Buss och utpekandet polisman UtredningensD. resultatav synes
bussföraren åktoch medLars K buss och iakt-att attvara samma

tagelser därvid gjorts i och för sig kan intressanta med tankesom vara
plats och tidpunkt. Utredningen utförlig och betydandetogvar

anspråk.i Bägge uppgiftslämnama tillförde utredningenresurser
mycket material.
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Varken eller bussförarens trovärdiga.Lars K:s Buss-ärutsagor
angår polisspåret fram-förarens uppgifter i vad polisman ochD är som

gått identifikationredovisningen inte värda allvar. Lars K:satt taav
låg själv i förhörpolisman D har trovärdighet; han hanattav uppgav

gått rättegången busshållplatsen.till för igenkännaatt mannen
Polisman har dessutom visst alibi dc uppgifter hansD ett genom

sambo lämnat. uppgifter vad han gjorde morddagenHans egna om
Å alltsåstöds vad vittnet uppgivit. framför allt saknas detMenav

påståendenanledning fasta avseende vid de gjorts honom iatt som om
såvälursprungstipsen. Uppslaget kan därför avföras ointressant försom

polisspåret.mordutredningen som
frånföljandeI övrigt utredningen detta uppslag.är värt att notera av

Åtskilliga utredningsåtgärder inriktatshar spräckaattmer
uppgiftslämnamas för sigtips kontrollera dem. Det kan i ochän att

ingångsuppgifters hållfasthettyckas bakvänt, kontroll ärmen av
frånnödvändig kan visa sig effektiv resurssynpunkt.och Detvara

hålletgäller dock och i detta fall. spräckaknappast helt Försöken att
påberättelse söka bevisa han inte varit den platsLars K:s att attgenom

påståttåkthan han inte med den buss han resultat-uppgett, att osv var
lösa och ledde bara till resursslöseri, vid tidpunkt i utredningsarbeteten

våren då1986 resursprioritering viktig. Med tanke Larsattvar— -
åtgärderidentifikation polisman saknade värde sig fleraK:s D terav

fåonödiga. intrycket utredningen i detta fallLäsaren kan att mer
inriktades uppgiftslämnaren uppgifterna och skälet till detän att

förhörden utpekade polis. Av intresse anteckning iäratt ettvar var en
med föraren buss, med vilken utredarna haett tagav en annan synes

åkte. framgåttbusschauffören kördeLars K Dentrott att som ovan en
påpekade skriftligmordkvällen. I andra förhör hon itur ettsenare en

påverkan:i tidigare föranteckning hon förhöratt ett utsatts

påpekar påverkanJag tidigare förhör skett under viss och det käntsatt att
efteråt.besvärande Dels har förhörsledaren han velat spräckaangett att en

vittnesmål och därför jag blev kallad, och delsdetattannan persons var
uppgiftkände jag mig styrd vad gäller min äldre ipassagerareom en

återgivenbussen. Minnesbilden den korrekt i förhöret minär ärsann, men-
då påverkan.känsla och jag för Förhörsledaren blevär att utsattesnu

positiv vid minnesbilden jag ha blivit stimulerad koppladen och kan att
ihop förminnet med just den bussturen, jag känner mig utsattmen
påverkan och inte förhöret opartiskt genomfört, och det kännsattanser var

såinte för mig riktigt under de omständigheterna ed fallet.att att var

går förståelse för utredarna ville beläggaDet hysa vissatt att svarten
någotvitt otillförlitlig, de antagligenLars K:satt utsaga var

omgående långabedömde fallet. berättelse dock iLars K:svara var
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stycken alldeles korrekt. Som uppgiftslämnare blev han den bak-mot
någotgrunden omilt behandlad. Till försvarutredarnas bör noteras att

gångenden hörde bussföraren andra henne skrivauppmanade attsom
påned de synpunkter hon hade det första förhöret fogade dem tillsamt

protokollet.

Jerkers" utpekande polisman Utredningen genomfördes"Vittnet D.av
tillfredsställande sedan den första dokumenterade kontakten isättett

lågbörjan maj 1988. Det utpekandet polisman harDav sena av
trovärdighet, pådet skett i sig självt indikationsättet utgör en
bristande trovärdighet. När det gäller Kicki skulle kunnasom ge-

påstadga utredningen inteMauno L:s berättelse pekar Mauno Latt-
velat eller kunnat bidra till hon hördes.att

NågotPolisman Utredningen genomfördes snabbt och grundligt. tillE.
ingångstipsmordet kopplat finns inte i uppslaget, i stället gälltsom

misstänkt politisk extremism misstänkt innehavoch allmäntett mer av
radioutrustning. den funnitsMot bakgrunden har det skäl intresseraatt

påsig för uppgifterna. Med tanke polisman förekommitE:s iatt namn
polisspåretdiskussionen kring och han tillhört den s.k. baseballiganatt

ocksådet naturligt undersöka saken.attvar
alltså långtfyndenDet bör gjorts efter mordet ochnoteras att att

polisman inte bodde i vid tiden förE den aktuella lägenheten mordet.
Även det iakttagelserna radioutrustningantas attom av m.m. var

svårtkorrekta det med andra ord vilket de kundeär sättatt se
infogas i mordutredningen. Utredningen dessutom tydanärmastsynes

fastighetsägaren fastighetsskötaren misstagitoch sigatt utrust-
frånningens karaktär. främst uppgifterna polismanDet Max M, E:sär

reaktioner han fick det folk i hans lägenhet och denär veta attegna var
uppgifter han lämnat i förhör leder till den slutsatsen. Till detsom -

polismansagda kommer E har visst alibi i form uppgifternaatt ett av
från den förra fästmön.

Bevisvärdet i den husrannsakan genomfördes tidsom en senare
frågabedömer vi mycket begränsat. kan i detDet sättas ärsom om

meningsfullt påeller lämpligt detta erbjuda presumtivtsättattens en
misstänkt s.k. husrannsakan vederbörandes villkor.en egna

ocksåAntingen föreligger det utredningsbehov inte det,eller detgörett
tvångsmedelsanvändningen. åtgärderdet det bör Frivilligaär styrasom

form på förståsi saker visas eventuellt plats, kan före-attav upp,
komma, med det förvillande de polisenär mest attpresenterasom som

åhar gjort husrannsakan. Budskapet blir i detta fall dubbelt:som ena
åtgärdensidan för själva husrannsakan tanken till jämförelsevis all-

å gårvarliga brottsmisstankar, andra sidan leder motivering, uten som
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tvångsåtgärden tvångetpå för förskall vidtas bevisa denatt att
oskuld, i helt riktning.utsattes annan
övervakning säkerhetspolisen kom genomföraDen E attsom varav

måhända inte olaglig den stod inte i rimlig proportion till vadmen som
såhade framkommit. sig olustigt Säkerhetspolisen lättvindigtDet attter

Änigång Säkerhetspolisenden operationen. olustigt detärsatte attmer
och likaillegalt med användande falska identitetshandlingarav --
åtgärderförbereddelättvindigt skaffade sig nyckel till lägenhet ochE:s

säkerhets-i E:s hem. I förening med vad blivit känt omsom senare
polisens förfaringssättet associationer till olovligverksamhet väcker

frånavlyssning, inklusive hemfridsbrott. den självklarhet medBortsett
frågorvilken ha iscensatts händelseförloppetallt detta verkar reser om

förhållandepolismaktens självständighet i till politiska beslutsfattare
och opinionsmässigt tryck. detta fall de sakligt och rättsligtI synes

tvivelaktiva aktiviteterna och planerna ha utlösts ledamotsett attav en
förhållandena polismanpolisstyrelsen angelägen kring Eattav var om

förbelystes. Slutet blev E rättskränkning.att utsattes en

IngångstipsetPolisman innehöll inte mycket substans. Polisman FF.
har solitt alibi; han i den piketbuss, anlände till mordplatsensatt som

polispatrull. ändock, provskjutet.andra Hans är, sentvapen mensom
Polisman uppträdande före och efter mordet väcker i och för sigFzs

frågor. Uppgifterna obalanserat uppträdande och stark aversion motom
från flera utredningenOlof Palme förekommer källor, kollegor seäven

kring uppgifter lämnat hur han sig"södermötet. De F togom upp
Malmskillnadsgatan vid förföljandet gärningsmannen är mot-av

åktegångensägelsefulla; stod han still i rulltrappan och baklänges,ena
gången så han fick hadeandra han lov kräkas. Detatt att an-sprang

påkommit respektive förhörsledama klara denna motsägelse,de att ut
i stället misstro kommitägnad väcka denär attatt typsom nu av som

förhållandenpolisspåret näring. dessa kanskeDet kan övervägasge om
skulle kunna redasännu ut.

polisärende.Uppslaget inte definitionsmässigt Det"Löjtnant X är ett
polisspårettill sig mellan ochkan höra tänker samarbete Xettom man
framgårpoliser. hade i alla händelserSom uppslaget kan det. Xmanav

alibi och inför ha varit sysselsatt med aktivitetermordet görsynes som
förosannolikt han samtidigt ägnade sig förberedelserdet att ett

statsministerrnord.

angående frågaUppslaget provskjutnings-polisman H reser en om
aktionen i kapitel 3. anmärkningsvärt dense denna Det är attom
första provskjutningen genomfördes felaktigt Om kulornasätt.ett nu
skulle borde självfallet rätf ammunition hasändas till SKL använts.
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omgåendeDen andra provskjutningen borde ha gjorts efter SKL:s
påpekande den första inte meningsfull. Detta kanattom var synas vara

från vårdetaljanmärkning sida. det emellertid inte. OmDet ären man
något såbeslutar för utredningen resurskrävande,om pass som en

sågenerell vapenkontroll, och för den enskilde ingripande,pass som en
provskjutning vederbörandes inom för mord-av vapen ramen en

måsteutredning, detta rimligen och Annars riskerargöras rätt prompt.
framståaktionen halvhjärtad vidtagen formensoch föratt mestsom

skull.

ingångstipsetSubstansen i angående polisman J denne upplevtattvar
sig illa behandlad, dådetskulle kapabel till och det avslagnaattvara
prövningstillståndet fårkunde ha utlöst det. iDet betraktas ochettsom

ocksåför sig intressant tips. Det har rimligt sätt.utretts ett
Christoffer uppgifterMzs talar starkt polisman skulle kunnaJmot att

gärningsman och Per-Göran Näss beslut i september 1986 attvara
lägga ärendet ad sig rimligt. Alibikontrollen fördjupades där-acta ter
efter. Den kontrollen visserligen den kan inte betraktasär sen, men som

föravgörande bedömningen uppslaget. fallAtt PU i detta gjortav som
sista kontroll, genomgångtroligen i samband förnyadmeden en av

ärendet, bör inte vändas utredarna.emot

kan utredningsåtgärderDet PU dragit sig för vidtaattsynas som om
Ingångstipsenchefstjänsteman innehållerpolisman inteK.mot en som

särskilt såmycket substans, väl mycket andra polisärenden,men som
gåttdär vidarePU med diskret efterforskning, slagning och även

såledesförhör. Efterforskning alibi har inte förekommit i ärendet.av
Polisman fick frågorK inga sina förehavanden under det förhörom

hölls hans begäran. Tipsen inger samtidigt detolust; ärsom egen
från någonuppenbart de kan ha kommit enbart varit efteratt utesom

skada polisman K. I detta fall har ärendet i fall tidigarei detatt vart
föredragits åklagare.skedet för I den meningen hanterades det i sär-

skild någonordning. Vi därför inte ytterligaresammantaget attanser
utredningsåtgärd beträffande polisman varit befogad.K hade

Utredningen beträffande polisman mycketL grundlig. Den harvar
genomförts snabbt och lämnat för mordutredningens del tydligtett

Någon egentlig brottsmisstanke polisman fanns aldrig.Lmotsvar. -
Vapnet visserligen Smith Wesson, inte rätt" kaliber,var en men av
dessutom det vid tidpunkten för mordet beslagtaget polisen. Ivar av
efterhand utredningsåtgärdemasig bryska, svårtdet pekaärter attmen

någon enskildhet långtdär de gick för jfr JO:s granskning.
Kollegornas tips, uppgifterLars Lzs och den märkliga bilresan gjorde
det nödvändigt med utförlig utredning.en
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uppslagEnskilda5

innehållKapitlets

generelladelas i delsutredningsarbetetindelning kanMed en grov
utrednings-Några generellauppslag.utredningsåtgärder, dels enskilda

uppslagMed enskildakapitelåtgärder behandlats i 3.har avser
på brottsmotiv ellervisstpå individ,viss ettutredning inriktats ensom

på redovisaVår inriktad ut-"spår. uppgift är attnågot slagsannat mer
på generelltgranska detsådana uppslag änenskilda attredningen av

s.k.redovisat detsärskiltkapitel harutredningsarbetet. l 4inriktade
fört längst,rättsligtåt uppslagpolisspåret. det settKapitel ägnas6 som

återfinns redo-kapitelChrister P. l 7avseendenämligen utredningen
gärnings-den s.k.kopplas tillkanvissa uppslagvisningen somav

redovisningen desamlatharI detta kapitelmannaprofilen. av
gått igenom.uppslag,resterande som

utgått från indel-denhargenomgång uppslagenVår de enskildaav
Palmeutredningensframkommer iutredningsmaterialetning somav

för hela"innehållsförteckning"utgöraregistrering. Den kan sägas en
Palme-se kapitelindelad i avsnittutredningsmaterialet. Den är

avsnittsindelning.utgått från dennamaterial. Vi harutredningens
ingående i desedanöversiktligt ochgranskatshar förstAvsnitten mer

Redovis-substantiella.sig dejämförelse mestdelar i tett somsom
följer mönster.granskningenningen sammaav

finnsframgått omfattande. DetmycketredanMaterialet är som
representativt.vårt urval ärtillför ställningmöjlighetingen att ta omoss

genomgåtts ochskulle ha att ettmaterial förstalltDet hade krävt att
utrednings-genomgångsådanNågon totalurval därefter skett. av

arbetsuppgift förorealistiskoch detinte gjortmaterialet har vore en
uppslag ärredovisa allasjälvfallet haft strävanVi har att somsomoss.

uppslagsynpunkt, liksomfrån mordutredningensnågot intresse somav
från gransknings-sig intressantaövrigtpå sätt ieller terannatett

finns intressantaför det integarantierfinns inga attMen detsynpunkt.
det finnssannoliktvår Det ärredovisning. attsaknas iuppslag, som

gå igenomochhaft tid attredovisat,sådant skulle ha resurserom
dockVi bedömerpå det valt.andra sätt änutredningsmaterialet även
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den metodatt använt utgå från Palmeutredningensatt avsnitts--
indelning och söka efter det väsentliga sådanti varje avsnitt är den-

är bäst ägnad med rimligatt resursinsats framvaska detsom en
viktigaste.

vårResultatet genomgång generella utredningsåtgärder ochav av
enskilda uppslag, inklusive de påredovisas vårställe iannatsom

1999.1har underställtsrapport, Palmeutredningen i januari I samband
med genomgångarde därvid haft med förundersökningsledningen
och spaningsledningen frågan,har ställt någotdet fanns enligtom
deras mening väsentligt uppslag, inte med i materialet. Medsom var
reservationen det svårtär sådanatt besvara fråga beträffandeatt etten
så omfattande material frånblev hållbäggesvaret det inte fannsatt
något från utredningssynpunkt påtagligt intressant uppslagmer som

Frånsaknades. förundersökningsledningens sida nämndes dock iett
vapenavsnittet registrerat uppslag, på sin tid bedömdessom som
intressant. Det gällde våren 1987 begick självmord. Etten man som

uppslag inteannat kommit fram vårunder granskning detsom av
förundersökningsregistrerade materialet, påstött vidmen som en
genomgång Fliksåklagarenhos tvångsmedelsbeslutde fattats iav som
utredningen, rör under kort vårentid föremål1988en man som en var
för telefonavlyssning. Mannen hade vid tiden för mordet sin arbetsplats
i lokal belägen mellan biografen Grand och mordplatsen ochen
påstods ha gjort del märkliga uttalanden efter Bådamordet. dessaen
uppslag har framtagit gåttoch igenom. De färdigutreddaär och
männen avförda från utredningen. Vi har inte funnit skäl särskiltatt
redovisa dem. Uppslagen exemplifierar emellertid det redan sagts,som
nämligen vår metod inteatt täcker hela materialet och det finnsatt
sådant återspeglasinte våri redovisning.som

Det finns skäl understryka våratt genomgångatt de enskildaav
uppslagen det Palmeutredningen och insorterat underutrett deavser
rubriker Palmeutredningen själv påvalt sätta respektiveatt avsnitt. När

således redovisar uppslagen under rubrikerna "Sydafrika"t.ex. eller
"Vapenhandel Bofors" redovisar inget än deannat uppslag Palme-
utredningen placerat i dessa avsnitt. Det våraär inte rubriker och inte
heller redovisning vad efter sökning i hela funnitmaterialeten av en

beträffande "Sydafrika-spåret"utrett "Bofors-spåret".eller Det finns

1 Det material "remitterades" omfattade fler uppslag i utförligare redo-som en
visning än det finns med i betänkandet. Det omfattade enbart redo-som
visningen vår genomgång brottsutredningen såledesoch intesjälva resul-av av

informationsinhämtningtatet från vår vårasida och heller inteav annan sam-
manfattande anmärkningar eller slutsatser.
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finnsavsnittrespektiveutgå från i sak röralltdock anledning attatt som
där.samlat

Palme-följerordningprincip i denredovisas iAvsnitten avsom
vårredovisningenVi har inriktatavsnittsindelning.utredningens av

sådantuppslag ochfrån första tiden, störregenomgång på denuppslag
En delillustrativt.typiskt eller storpå sigeller sätt terett annat avsom

därför inteharomfång intresse. Deochuppslagen är begränsat utanav
tagits med.
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5.1 Avsnitt HA CIA
-

Allmänt

Uppslag där CIA eller med anknytning till CIA förutpekaspersoner att
ligga bakom mordet Olof Palme har i PU-materialet samlats under

särskilt avsnitt benämnt CIA HA, vilketett underavsnitt tillär ett
Politiska motiv H. Avsnittet bestårCIA fyrtiotal uppslag.ettom av
Av dessa de frånallra flesta tipsutgör privatpersoner ellersom av en

anledning CIA eller CIA tillsammans medtror attannan annan sam-
såsommanslutning israeliska underrättelsetjänsten, brittiska under-

rättelsetjänsten, den svenska Säkerhetspolisen, baseballigan m.fl.
ligger bakom mordet. Utmärkande för dessa tips övervägandeär att
delen innehållerinte någon konkret information gärningen,om
gärningsmannen, eventuella medhjälpare denäretc. utan mera av
karaktären innehållerde teorier och gissningar varför CIAatt skulleom
kunna ligga bakom mordet. Motiven mycket skiftande.ärsom anges
Som exempel kan Olof Palme inte förtnämnas tillräckligt USA-att en
vänlig utrikespolitik, han försökt framkasta tredje världs-att en
ekonomi vilket skulle tredje världengöra ekonomiskt oberoende, att
han kritiserat Vietnamkriget, han haft kontakter med Yassir Arafatatt
och han varit farlig dåvarandeför presidenten Reagans Nicaragua-att
politik.

Ett tiotal tips konkret information och har lett tillrymmer attmer
företagitPU viss utredning. Några har medfört relativt omfattande

utredningsåtgärder. Detta gäller framför allt uppslag Ivan B, dettre —
s.k. P 2-telegrammet och William H. Merparten uppslag, trettiotal,ett
har knappast föranlett någon utredning alls, eftersom tipsen detär av

gårslag inte följa dvs. det sig spekulationerrörattsom upp, om rena
eller lösa hypoteser.

Första tipset

förstaDet tipset vari skulle knuten till CIA pekadesen person som vara
för ligga bakom mordet inkom till såPU tidigtut denatt 2som mars

1986. En uppgiftslämnare i Saltsjöbaden boendeattanonym uppgav en
kines kallad Chongch någoteller i den stilen, och tidigare skullesom
ha varit CIA-agent i Singapore, kunde gärningsmannen.vara
Chongch rörde sig, enligt uppgiftslämnaren, med gott om pengar

han inte verkade arbeta. PU gjorde i årapriltrots att försök attsamma—
registerslagning identifiera den utpekadegenom personen, men

lyckades inte.
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JTommy

uppgifterytterligareefter mordetdagarnatips inkomförstaEfter detta
Sundsvallspolisenkontaktades PU5CIA. Denanknöt till avmarssom

hadefrån DenneTommytelefonsamtal sagt attfått ett en man,som
dettänkte berättaintehanmördarenvisstehan attvar menvem

för liten.ansåg belöningenhaneftersom att var
Jberättade Tommydagtelefonsamtal attuppföljandeVid ett samma

skulle hetabegått mordet. Dentvå gärningsmänvaritdet enesom
Gärnings-medborgarskap.amerikansktmedochSjevjenko ryssvara

underrättelsetjänstensovjetiskadenutsändaskullemännen avvara
mordet.fördollaramerikanska000700betala demCIA skulleGRU.

skulleblå och dei Toyotafärdasskulle deJEnligt Tommy varaen
pånågonstans västkusten.i Sverigekvar

säkerhetspolisen. AvJförhördes TommyFöljande dag enav
intagentillfälletvidframgår JTommyförhöretpromemoria över att var

ändrade hanVid förhöretklinik.psykiatriskpå sjukhus enSidsjöns
bl.a.storlek. Hanbetalningens attuppgiftertidigaresina uppgavom

sigoch denneSjevjenko använtföreställdefantombildens.k. attden av
hanhanVidare38 SPL".Undercower attkalladrevolver uppgaven

informationskaffatsjälvvarefter hanSjevjenkoträffat1984redan om
säkerhetspolisentilllämnathade haninformationdenne. Denna

torpeder.misshandladblivitdärefterhade1985 och han avsommaren
SjevjenkoellerJvarken Tommydet sigvisadekontrollEfter atten

lades adUppslagetsäkerhetspolisen.hoskända acta.var
dåHanåter sig till PU.J1988 hörde Tommyrespektive1987 varav

häkte.respektivesjukhusintagen

nvann

berättadeKarl PU. Hanjournalisten Kkontaktade att19866Den mars
fort-han härvilketkallad Ivan,Btill honom Jovan ävenvänen -

tillsighandet väntfarteni sättetkallassättningsvis attvar-
hade be-och CIA. IvanPalme-mordethistoriamedjournalister omen

40-årsåldern, Charlie,kille iamerikanskkändehan somrättat att en
hade1985novemberRhodesia. Ilegoknekt iochVietnam-veteranvarit

Stockholm, däripå hotell Sheratondå boddeCharlie denneträffatIvan
förbudbärarehade arbetatCharliearbetat.tidigareIvan ensom
tillfälleVid dettaCIAhade med göra.kallad ITTorganisation attsom

Olofmördajobbville hadennetillfrågat Ivan attCharliehade ettom -
Charlienej.på skoj och tackatdethadePalme. Ivan sagttrott att var

Oloflikvideranågon förkontaktadblivitdå hanberättat atthade att av
någotnej hade nämnthade attCharliePalme. När sagt ompersonen
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kontakta någon eventuellt fallskärmsjägare från Israel. Efterannan, en
denna händelse hade Ivan kontaktat Alf K, Säkerhetspolisen och K-G
O, Stockholmspolisens narkotikaavdelning. Uppgiftslämnaren Karl K

fråga han visste Ivan efter november 1985att sprungitattuppgav
såvälhos Alf K K-G O. Själv hade han före mordet hört Ivansom

berätta CIA och Olof Palme. Han kunde dock inte erinra någrasigom
detaljer och menade vid telefonsamtalet borde hålla påIvanatt man
mattan eftersom denne hade tendens göra allting viktigareatt änen
vad det i verkligheten. Ivan hade enligt Karl K bl.a.var satt upp en
skylt mordplatsen där det stod CIA mördat Olof Palme. Karl Katt

vidare han, efter föregående dag haatt talat med Ivan,attuppgav
berättat saken för sin sambo. då påmintHon hade sig dåhon,om att
hon vid åkttillfälle tåg från Köpenhamn tillett Stockholm, träffat en
amerikansk i 40-årsåldern. Denne hade bl.a. berättat hanman att var
Vietnam-veteran och han skulle in hotell Sheraton.att Han hadeta
vidare berättat han brukade träffa folk iatt Norge och de skulleatt
mörda Olof Palme.

Några dagar den 10 kontaktade Ivan själv PU. Sam-senare, mars,
tidigt inkom två frånpromemorior säkerhetspolisen. I promemorioma
redogjorde Säkerhetspolisen för de uppgifter källa lämnat. Upp-en
gifterna byggde vad Ivan berättat för källan.

Den 14 förhördes Ivan första gången KKl Stockholms-mars av
våldsrotel.polisens Därefter förhördes han tvåvid tillfällen, den 15

och den 23 rikskriminalpolisen. Ivan berättade i förhörenmars mars, av
bl.a. följande.

Han föddes i Jugoslavien 1952. 1973 flyttade han till Egypten för
den jugoslaviska underrättelsetjänstens räkning. Samma år flyttade han
vidare till Libyen, där han arbetade militär instruktör. Eftersomsom
han hade order sig i Afrika kornröra han underatt tid arbetaom atten

vakt i Rova, Rhodesia. Vid påbesök safariklubb i Rova kornsom ett en
Ivan i kontakt med Charles eller Charlie f.d. amerikansken-
officer i USA:s specialstyrkor i Vietnam och välkänd lego-officer,
engagerad SmithsIan regering. Ivan träffade därefter Charles vidav ett

tillfällen i Tripoli 1975. I april 1976 lämnade Ivan Afrika. Han kompar
till Sverige år och blev svensk medborgare 1984. 1979 erhöllsamma
han arbete dörrvakt på hotell Sheraton, där han 1984som tvungenvar

sluta sin anställning efter bråk med hotelletsatt ledning. Under 1979/80
träffade han Charles på Sheraton. Denne berättade han arbetadeatt som
specialkurir för ITT International Telephone and Telegraph Corpora--
tion. Ivan detta organisation underantog att CIA, vilketvar en senare
skulle ha bekräftats. Därefter träffade han Charles vid ytterligare ett par
tillfällen före november 1985, då han och Charles imöttes gataen
Stockholm och sedan gick till hotell Continental för Samtaletatt prata.
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skulleIvanfrågat vilkethadeCharlesochinkorn vapenvapen
44rekommenderathadepolitiker. Ivanlikvideraanvända för att en

Därefterexplosivitet.hydrodynamiskmed357 MagnumellerMagnum
Olofmördafördollartvå miljonererbjudit Ivan atthade Charles

Sinderion,mördasskullePalmeOloftill attOrsakenPalme. enatt var
ochKissingermedlemmarmedi USAorganisationhemlig som

general-tillvaldesOlof Palmeville riskerainteWeinberger, att
presidentenfranskeockså denhadeCharlesi FN. attsekreterare sagt

mördasskullepartikommunistiskaför ItaliensledarenMitterand och
så småningom.

åter Charlesträffade han1986januarimittenellerbörjanI enav
ochförHamlettillgick att prataStockholm. Dei restauranggata

Olof Palme.mördaförtvå dollarmiljoneråtererbjöd Ivan attCharles
4-fonnat.i Cgult kuverttillfälle visatvid dettahadeCharles ett

delsutanpå delsfanns öm,ochlacksigillhaft brutnahadeKuvertet en
medOlof Palmedossierinnehöllstämplat. Kuvertetsecrettop omen

punkterolikamedStockholmkartaoch övermedicinskabl.a. tester en
Charlesutmärkta.SheratonochGamlasåsom Rosenbad, uppgavstan

och Irakmellan Iranfredsmäklarefå Olof Palmeville bortUSAatt som
tillfråga-tillfälletVidkrig.dettatjänadeUSAeftersom stora pengar

fallskärmsjägareisraeliskkände Aronockså handes Ivan somenom
dettaEftersäkerhetstjänsten.israeliskadenarbetade för samman-

Stock-K-G O,Säkerhetspolisen,Alf K,bl.a.kontaktade Ivanträffande
Båvnersocialborgarrådet Inger samtnarkotikaavdelning,holmspolisens

hanberättadesamtligaFörGnistan.tidningenjournalister omett par
Olof Palme.mordplanema

två kvinnor,medvarit tillsammanshade IvanPå mordkvällen som
mordetfått kännedomhadeHanmidnatt.till efterhan omnamngav,

underhonomringt natten.vänatt engenom
svarade IvanGViktormedbekant attfråga IvanPå särskild varom

delhadeflickvän. Ivandennes pratatGViktorträffathan engenom
Ivan.hosvarit hemmatvå tillfällenhade vidoch denneGmed Viktor
tagitvilket IvanCIA-agent,sig föriblandG hadeViktor attutgett vara
Ivanutredarnadetta attAnledningenskämt. togsatt varavuppettsom

avsnittettelefonbok,digramycketsigoch förG:s iViktorförekom i se
denne.om

Säkerhetspolisenbestämdesnågoteller attmittenI senaremarsav
1986april-septembertidenUnderärendet.förskulle överta ansvaret
framhöllsVidaremed Ivan.sju förhörytterligareSäkerhetspolisenhöll
ellermed 1626 förhör etttotalt1986septembertill sompersoner

uppgivitIvankvinnorDe atttill denne.anknytninghadesätt somannat
relativtdetta. Ettbekräftademordkvällenmedvarit tillsammanshan
ordalagi allmännamordetförebekräftade Ivanantal attstort personer
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uppgivit Olof Palme skulle likviderasatt eller att någonting skulle
hända Olof Palme". någraFör dem hade Ivan också CIA inämntav
sammanhanget. Flera framhöll Ivan, samtidigt han berättatatt som om
Olof Palme, nämnt andraäven politiska ledareatt skulle likvideras. En
uppgiftslämnare berättade Ivan tidigare lyckats förutseatt statskuppen i
Sydjemen dryg vecka innan denna inträffat. Några berättadeen Ivanatt
sedan hösten 1985 varit besatt CIA och han därefter skyllt allaattav
världshändelser denna organisation. Samtliga förhörda beskrev Ivan
med 0rd pajas, intensiv, välinfonnerad,mytoman, idérik, fantasi-som
full, och komplexfylld.spontan

I maj 1986 skickade Säkerhetspolisen förfrågan till jugoslaviskaen
myndigheter Ivan. Svar erhölls i september år. Avom svaretsamma
framgår bl.a. Ivan inte fullgjort sin militärtjänstgöringatt varför militär-
domstolen efterlyst honom. Om han återvändaskulle till Jugoslavien
skulle han, enligt myndigheterna, komma ställas inför Ivan be-att rätta.
skrevs såsom labil, lat, skrytsam och äventyrslystenen omogen, person.

I maj 1986 gjordes också försök med hjälp FBI identifieraatt av
Char1es, eftemamn Ivan hade givit något svävande uppgiftvars en

och kontrollera vilka anställda inom "ITT",om, försöketsom var men
misslyckades.

Den 31 oktober 1986 beslöt byråchefen Per-Göran Näss ärendetatt
skulle läggas ad Föranleder f.n. vidare åtgärd".acta Till beslutet
fogades viss skriftlig redovisning ärendet med sammanfattningen av en
och bedömning där det konstaterades utredningen inte kunnatatt ge

på Ivan inblandad i mordet eller han någontingsvar hörtom var om
och sedan fantiserat ihop historien omkring eller alltrunt om var
fantasier.

Under 1987 hörde sig tillett PU och lämnade tipspar personer av
Ivan. Båda hade träffat på Ivan underom personerna semesterresaen

till Bulgarien. Denne hade medfört dokumentportföljstörre inne-en
hållande tidningsurklipp och andra handlingar Olof Palmes liv ochom

påmordet denne. En berättadeom Ivan sig förattav personerna utgett
journalist vid TT i Stockholm.att Uppgiftslärnnaren hadevara under

semestervistelsen också träffat Dessa hade berättatett ungt par. att
Ivan suttit bredvid dem på flygplanet till Bulgarien. Ivan hadener

oavbrutet under hela flygresan,pratat så det inte fått till-att paretunga
fälle förlova sig i luften deatt planerat.som

I januari 1988 förhördes uppgiftslämnaren Karl Kzs sambo. Hon
berättade hon i november 1984 under tågresaatt mellan Helsingborgen
och Stockholm amerikanskmött berättat för henne hanen man attsom
tillhörde liten från Tyskland, Danmark ochen grupp av personer
Norge. Gruppen planerade mörda Olof Palme. Mannen,att som var
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ochVietnamlegosoldat ivarittidigarehanhadefanatiker, attsagt
Centralamerika.

få framFBImed hjälplyckades PU1988septemberI person-av
denCharles annat änEmedborgare,amerikanskuppgifter namnen

hotell Sheratonvaritlämnat, gästuppgift Ivanosäkra somsom--
1989i septemberdateradpromemoria1985.november Iunder an-en

hotelluppgift vistatsenligtdennegående Charles E att egenuppges
tillmedSyftettvå affärsbekanta.medtillsammansSheraton resan

medsamarbeteförsäljningsbolag ivarithadeSverige starta ettatt
Charles EkändeuppgettIvandetCharles MASEA. Namnet namn

underflottanamerikanskavidofficervarithadeCharles Etill.inte
1953-57.

Uppgiftslämnarentill PU.ärendet intips ikomjuni 1989I nyttett
ChristerträffatStockholmi sagt atthade somrestaurang manenen
uppgiftenligtPalme-mordet. Mannen,oskyldig tillP egensomvar

tillfrågadblivithanberättathadei Libyen,helikopterförarevarit att om
Säkerhetspolisen,försökthanochutföra mordetvillehan menatt varna

hadesäkerhetsrisk. Mannen över-ochklassadblivitdär mytomansom
fullständiga namn.Ivansmedvisitkortlämnat namnetett

säkerhetspolisen.Alf vidmed Kkontakt1991 PUseptemberI tog
tele-tagittillfällenflera1985 vidunderberättade IvanAlf K att

berättatordalagi allmännahadeIvanmed honom.fonkontakt om
ochinom CIAIsrael,främst iunderrättelseverksamhet,internationell

efter handochsvammelvarithadeInformationenKGB.inom mest
ikläda sigvilleuppfatta IvanAlf Kkom mytoman, enatt somsom en

hade Ivannågot tillfällevidinformatör. Intebetydelsefullroll som
tillhänvisadeAlflivet. Khotad tillskulleOlof Palme ennämnt att vara

säkerhets-hadetid1986. Vid dennaaprilipromemoria han upprättat
narkotika-StockholmspolisensvidK-G Oockså medtalatpolisen

framgår1986aprildaterad i mittenpromemoria attavdelning. Av aven
olika brotttipslämnatmed Ivani tjänstenhaft kontakterdenne omsom

någotinteemellertidhade nämnt attentats-1983. Ivanalltsedan om
mordet.föreOlof Palmeplaner mot

ärendet.helaigenomgick PUvårvintern 1992Under nytt
in ochhämtadesSäkerhetspolisenhållnaförhörProtokoll över av

handlingar.del andraliksomregistrerades i PU en
28 oktoberdenSäkerhetspolisenfannshandlingarBland dessa en av

utförlig ochmycketPromemorianpromemoria. ärupprättad1986 upp-
förbedömningar. Förutomutredningsåtgärder ochmedfemton sidortar

gjordes iasylutredningför denbl.a.hållits redogörsförhör somsom
gjordesasylutredningenSverige. Itillkommed Ivansamband att

kundeintehanlämnatuppgifter Ivande attbedömningen att om-
avslöjathademyndigheternagrundJugoslavienåtervända till attav
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han varit inblandad i brottatt saknade tilltro, han fickmot staten men-
humanitära ändåskäl i Sverige. Också den visumansökanstannaav

Ivan gjorde till Libyen 1986 berörs. Ivan erbjöd sig i ansökansom att
frivillig försvara Libyen pilot och sig ha 6 800 flyg-som som uppgav

timmar i MIG-plan. Enligt Säkerhetspolisen tillfrågad major viden av
SÄKFst det år15 förvärvaöver sådantar erfarenhetatt ochen

Säkerhetspolisen konstaterar därför i promemorian Ivan, kornatt som
till Sverige vid 24-års ålder, under denna förutsättning måste ha börjat
flyga MIG-plan årsvid nio ålder. Av promemorian framgår också att
Ivan i maj 1986 föremålvarit för husrannsakan.

Under genomgången 1992 hölls antal förhör åtminstoneett nya -
med förhörts tidigare under utredningen, bl.a. för-sex personer som—

hördes Ivan själv. Denne lämnade del uppgifter säker-atten nya om
hetspolisen och 2-logenP i Rom skulle inblandade i mordet. Vidvara

Överövriga förhör framkom inga uppgifter. genomgången finnsnya en
sammanfattning upprättad.

Så i februari 1994 finns förfrågan frånsent tillPU säker-som en
hetspolisen registrerad angående den husrannsakan och de beslag som
gjordes i maj 1986 hos Ivan. I svarsskrift i 1994 attmars uppgavs
beslagsprotokollet i original förvaras Säkerhetspolisen. Av bilagdav en
kopia framgår beslut husrannsakan fattatsatt Hans Holmér den 7om av
maj 1986 på grund misstanke olaga vapeninnehav. Vid hus-av om
rannsakan beslagtogs, förutom harpungevär, kalendrar,även visit-ett
kortsalbum och adressböcker innehållande 700 Den 4 juni 1986namn.
hade Solveig Riberdahl hävt beslagen såvitt gällde harpungeväret,utom
vilket innehav Ivan i september år Stockholms tingsrättsamma av
dömts för.

Kommissionen har sammanträffat med de utredningsmänen av som
arbetade mycket med uppslaget angående Ivan, kriminalinspektören
Roland S. Ivan enligt Rolandär S intressant personlighet. Ivan hadeen
redan tidigare fungerat informatör både Säkerhetspolisen ochsom
Stockholmspolisen. I detta ärende lämnade han vad Roland S kallade
trestegsinf0rmation. innebärDet informatören först lämnaratt en

uppgift lätt kontrollera.är Därefter lämnasatt uppgiftsann som en sann
svår kontrollera.är Slutligen lämnasatt uppgiftsom ären osann som

omöjlig kontrollera. En del de uppgifteratt Ivan lämnade i dettaav
såledesuppslag del tydligt falska och del har intevar sanna, en var en

gått kontrollera. Vissa uppgifteratt sammanblandade med film ivar en
vilken Ivan hade medverkat statist. Andra uppgifter gick ihop medsom
vad finns i andra uppslag angående konspirationer. Enligt Rolandsom
S någonIvan inte renodlad "informationssvindlard, eftersom hanvar
ibland lämnat värdefulla uppgifter.
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angående CIAtillFörfrågan UD

Krusellspaningschef Ingemarbiträdandesände PU:s198830 majDen
efter-skrivelsenRosenberg. Ikanslirådet Nils Gskrivelse till UD,en

frågor.antalmedredogörelseskriftlig ettfrågade PU svaren
lydelse:följandehadeSkrivelsen

gärningsmanefterspaningarnaochförundersökningenpågåendedenUnder
s.k.harOlof Palme,statsministermordetvidgärningsmänalt.

underrättelse-utländskaolikabeträffandeinkommitspaningsuppslag
krävsspaningsuppslagenbedömningenkriminalistiskadentjänster. För av

iunderrättelseorganisationemas statusingående kännedom ommeraen
arbetaochorganisation sättderas attparlament,regering ochtillrelation

framståroinvigdedenförorganisationCIA,gäller bl.Detta somena.m.m.
beträffar dessvadochstaten"i mytersåsom stat omspunnen aven

verksamheter.

underdetförekommerPalmeOlofmordfalletispaningsunderlagetI
ellerangivesCIAi vilkaspaningsuppslag, ettradavsnittet 425H en

konkretatillanledningmindreDessamordet.initierathasätt gerannat
motiv.möjligaantagandenhypotetiskatillfastmeramisstankar omutan

detanförts,RPS-Säk.sidasäkerhetspolisens attifrån svenskadenharDet
CIA:sbelysandetärendetiutredningenförfördeltillskulle kunna avvara -

lämnadeWashingtoniambassadensvenskavidministernverksamhet om
Åberopande hemställestelefonsamtaldagensorganisationen. omsin syn

frågeställningar:följandesåsomredogörelseskriftlig svaren

parlamentregering ochrelation tillidag iCIAintagerVilken status
friståendenågontilldelatseller eljest statuskonstitutionHar CIA genom

ipolicysinutformandetsäkerhetsfrågor videllerihänseendeexekutivti av
frågorpolitiska

verksamhetdessoch hur äruppgift idag,främstaCIA:sVilken är
organiserad

mordetförvid tidpunktenpolitiksvenskochsåg SverigeUSA4. Hur
debakgrundställesFråganPalmeOlof motstatsminister av

Vietnam-krigets dagar,undersidafrån USA:sgjortsmarkeringar som
m.m.ambassadörenhemkallande av

verksamhet isinhade förCIAkaninriktningVilken attpresumeraman
1980-taletmittenSverige vid av

dessochför USAanledningnågonår 1986börjanidetFanns av
ibedömningutifrån objektiv attCIA personenunderrättelseorgan en --

intressena,desådan fara för ettattPalmeOlofpolitikernoch egnase en
handslåg tillhonom näraundanröjande av
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Är det i det utrikespolitiska perspektivet frekvent såsom företeelse att
stormakternas underrättelseorganisationer undanröjt låtit undanröjaresp.
för dem politiskt obekväma i statsledande funktionpersoner
Frågan utifrånställes den idag ofta förekommande invändningen, att
ifrågavarande stormakts goodwillförluster vid uppdagandet dessav
underrättelseorganisations gämingsmannaskap betydligtär destörre än
eventuella fördelarna ifråga undanröjts.attav personen

Följdfråga till frågorna och 7.: Skulle enligt UD:s bedömning någon
stormakt exempelvis USA CIA vid frågaJasvaretgenom- vara-
beredd undanröja statsledandeatt politiker, oaktat risken fören storen
goodwill-förlust

Har utrikesdepartementet och dess tjänstemän vid svenska ambassaden i
Washington erhållit eller erfarit någon form frånreaktion icke officielltav
amerikanskt håll efter mordet Olof Palme, vilken slutsatser skulleav
kunna dragas CIA-inblandning vidt.ex. mordetom

Vid kommissionens granskning handlingar förvarade hos UDav
framgick skrivelsen föranlett dåvarandeatt kabinettssekreteraren Pierre
Schon den 7 juni 1988 någradvs.att dagar efter det den s.k. Ebbeatt-
Carlsson-affären brutit kontakt dåvarandemedut- chefen förta säker-
hetspolisen Sune Sandström. Schori framhöll, enligt vad som an-
tecknats hos UD, "det tveksamma i beställningen varefter Schori och
Sandström överenskom skrivelsen kunde lämnasatt avseende. Detutan
finns heller ingen svarsskrivelse denna förfrågan registrerad i PU-
materialet.

Det s.k. P Z-telegrammet

I i Dagens Nyheter den 31 januari 1989 publicerad artikelen uppgav
Lennart F han i den danska månadstidningenatt PRESS läst om
intressanta uppgifter rörande mordet Olof Palme. Uppgifterna skulle
tyda CIA haft med mordetatt Engöra. Licio Gatt person, -beryktad ledare för fascistiskt brödraskap, italienskaett 2-logenP —skulle dagar före mordet ha skickattre telegram till Philip Gett en-
avpolletterad profascist, skulle president George Bushssom vara en av

medarbetare.närmaste Telegrammet skulle i svensk översättning lyda
Var god informera vår detvän svenska trädet kommeratt fällas.att
Enligt PRESS hade historien telegrammet berättats i ameri-om ett
kanskt radioprogram, "The Bill Moran Show, den 17 september 1988,

i presenterades högtav en person programmet CIA-som uppsattsom
Den föregivneagent. skulle ha bekräftatagenten telegrammetatt om

det svenska trädet syftat påmordet Olof Palme.
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Licio G,denne,VarkenF.PU Lennartidentifieradeapril 1989I
Licio Gsäkerhetspolisen.kändatelegrammetPhilip G eller avvar

dags-tidningsnotiser. Urantaliförekommaemellertidvisade sig ett
2bildade P1976GLiciouppgifterinhämtades1981 attompressen

fri-Italiensuteslutits störstahansedanPropaganda Dueeller ur
hemligt ordens-högercxtremistisktsadesmurarorden. 2P ettvara

företrädareochdomaremilitärer,bl.a.ämbetsmänmed högasällskap -
förbl.a.misstänktes2Pmedlemmar. attunderrättelsetjänstenför som—

dödsofferantal1980 krävdebombattentat stortettbakom detligga som
igripitshaG skulleockså LicioframgicknotiserBologna. Av atti

förfrivilligtsiganmält1987augustioch i19831982,Schweiz rymt
polisen.schweiziskaden

förfrågan tillInterpolviaskickade PU1989novemberslutetI enav
Bill MoranTheinnehållet radioprogrammetiangåendebl.a.FBI,

CIA-medhålla förhörmöjlighetenvidareefterhörde attShow. PU
sådannågonfannsG, detPhilipoch person.agenten om

uppgifterOlle Ajournalistenlämnade1990vårvinternUnder som
ochtidningsartiklarutländskaförsåg medPUuppslag. Handettarörde

innefattade bl.a.uppgifterfått Olle Azsfram.självuppgifter han
Barbara Hhuset-medarbetarenVitaf.d.ochFörfattarinnanföljande.

Bill MoranTheradioprogrammetimedverkatdem somen avvar
högtdenintervjuattelefondenHonShow. persompersonvar

skrivitharBarbara HsigkalladeCIA-agenten,uppsatte som
Iran-Contras-s.k.denhandlarvilkenSurprise,Octoberboken om

"Rosine"ellerRacineockså sigkallatYaffären. Agenten som
VidOscar W.Oswald elleridentisk med ettOlle Aenligtskulle vara

egentligenOscar WellerRasineOlle Atillfälle attuppgavsenare
tid-judiskadenvidjournalistarbetadeRazin ochIbrahimhette som

Olle AuppgifterAndraMain.Frankfurtiskriften SEMIT somam
amerikanskförCasey,Williamför CIA,chefenf dlämnade enattvar

Olofpå mordetarbetsnamnhafthadeCIAjournalist ettnämnt att
Townley,MichaelochSnöleopardUncia attPalme somPantera --

Stockholmivaritflerautförtochha planerat attentat,känd för attvar
TownleyMichaelUppgiftenmördades.Olof Palmeveckan innan om

Rasine.medtelefonintervjufått vidOllehade A en
påfrån FBIvissaInterpolviaerhöll PU1990majslutetI svarav

bekräftadeFBI1989.november attgjorts iförfråganden som
september17denMoranBillWith säntsLiveLAradioprogrammet

varitprogramledaren,förutomhade,Följande1988. personer
SurpriseOctoberbokentillförfattareBarbara Hstudion:närvarande i —

ytterligareradiojoumalisthuset-medarbetare, samtVitatidigareoch en
tillkontaktEnomfattning.mindredeltagit iendastsompersonen

telefon. Dennanärvarandevarithade dessutom personBarbara H per
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kallade sig själv "Mr Rasine". Förutom dessa upplysningar bifogades
inspelningar exemplar boken Octoberprogrammet samt ettav av
Surprise.

juliI 1990 finns anteckning registrerad, där det Italienssägsen att
president Cossiga, enligt uppgifter i massmedier dag, hadesamma
beordrat undersökning italienska hemliga frimurarlogen Pen av
Orsaken till undersökningen skulle enligt medierna det iattvara
italiensk TV under juni/juli förekommit uppgifter gjort gällande attsom
P 2 i samarbete med CIA bl.a. utfört påmordet Olof Palme. Upp-
gifterna skulle ha förts fram f.d. CIA-agentema Dick B och Rasine,av
vilken maskerad. Bådauppträtt skulle ha känt till det s.k. P 2-tele-
grammet.

Samma dag sände PU påminnelse till FBI förfrågandenen om som
gjorts i november 1989, eftersom dittills bara delvis erhållitman svar.

Följande dagar hade PU via UD kontaktertäta med Sveriges
ambassad i Rom. PU erhöll president Cossigas brev i svensk över-
sättning, inspelningar TV-intervjuema med Dick B och Rasine. Enav

vid svenska ambassaden besökte pressekreteraren påperson sektionen
för inrikespolitiska frågor. Denne USA nivåeralla viaattuppgav
CIA direkt och via amerikanska ambassaden försäkrat Dick B aldrigatt
varit engagerad CIA. Beträffande det motiv förts fram förav som
mordet Olof Palme dennes kännedom den s.k. Iran-Contras-om-
affären försäkrades åtskilliga regeringscheferatt i världenrunt om-
hade haft kunskaper skeendet Olof Palme varför dettasamma om som
motiv inte hållbart. Hela programserien i italiensksänts TVvar som var
enligt pressekreteraren skräddarsydd kommunister.av

I till uppslaget fogad intervju med Rasine, publiceraden i
Aftonbladet den 28 juli 1990 denne bl.a. Olof Palme mörda-attuppgav
des för sin kännedom Iran-Contrasaffären, Olof Palme självom att
varit CIA-agent och Lockerbie-attentatet skulle haatt varit riktat mot
den svenske FN-kommissarien Bernt Carlsson grund denneattav
visste lika mycket Olof Palme Iran-Contrasaffären.som om

Från Sveriges ambassad vid Heliga Stolen i Rom meddelades i
augusti 1990 statssekretariatets italienansvarigeatt Licio G uttalatom

det inte typiskt för Licio Gatt påsig internationell in-attvar ge en
flytelserik vänsterledare; denne hade tidigare verkat i Sydeuropa,
Främre Orienten och Latinamerika.

Vid denna tid skickade PU via Interpol ytterligare påminnelseen
sin förfrågan till FBI, till amerikanska ambassadenom i London. Inu

september meddelade därifrån redovisning skulle sändasattman en
inom kort den inte innehöll så mycketatt värde.men av

I samband med ärende hos BKA i Meckenheimett annat hemställde
iPU september 1990 preliminär undersökning medom en av en person
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myndigheternatyskaEnligt deOswald W.Razin ellerRasinenamn
fannshellerregistrerad. Intenågonderamedingen namnetfanns person

något förlagnågot tryckeri ellertidsskrift,någon judiskFrankfurtidet
erhöllsFrankfurtiförsamlingenFrån judiskaSEMIT.med namnet

Dreieich. DenifannsSEMITmedtidsskriftuppgift namnetatt enom
ringdevid PUutredningsmanWeiss. Enfirma E.förläggasskulle av en

denträffades attfråga Razin svaratPå herrförlaget.till somuppgavom
påstod detoch över-därefterändrade sig attdär. Personenintehan var

någon Razin där.fannsintehuvudtaget
ärendet.sammanfattningPUupprättade1990oktoberI aven

troligtvisoch hängerjustitieministerUSTillrubrikenbärHandlingen
civilministemhandling därregistrerad1991januariimed ensamman

K.Å. hjälpdenförmyndigheteramerikanskatackadeJohanssonBengt
1990,decembersistadenDessemellan,fått.utredarnasvenskade

RosineBeträffande Mrfrågor.på PU:ssittslutredovisade FBI svar
BillwithLiveLAunderdenne"Y" hade programmeteller Mr
FBI1965. Enligtsedanvid CIAanställdvarithanuppgivitMoran att

ochbåde röstundersöktriktig. FBIuppgift intedenna namnsomvar
CIA.anlitadeöverensstämmelse mednågonhittathade inte avpersoner

någontinghellerinte nämntunderhadeRosine omMr programmet
själv.dethanellertelegrammet settfått kännedomhan omavomvem

fåttskulle haRosineMruppgifterförekommitdet attEftersom om
dennekonstaterade FBIPaul V atttelegrammetuppgift vargenomom

aldrighadeGNågon Philipmaffian.inomhögt uppsatt personen
underhade FBIadministration. DäremotBushsinom Georgearbetat

hadeDennedetta83-årig medmedhållit förhör1990 namn.manen
tillställningsocialmedsambandtillfälle ividhanberättat ett enatt

något telegramtillkände inteLicio G. Hanträffatårmånga tillbaka om
Oswald W, Mrigenhankändehellerträd.svenskt Inte namnenett

H.BarbaraellerY, Paul VRosine, Mr
begäranInterpolvia ut-skickade PUfebruari 1991I omnyen

oklartfått uppgiftdärredningsåtgärder i USA. PU att manuppgav
utfrågats vidC,Georgebrigadgeneralenvarifrån; vår anm. somattom

OliveregenskapIran-Contrasaffären imedi sambandutskottsförhör av
Oswald WRosine,Mrmedidentisk MrNorths närmaste man, var

chef-uppträdaenligt PUskulleCRazin. GeorgeIbrahimoch som
uppgifternabeskedönskadePUSEMIT.tidsskriftenförredaktör om

riktiga.var
frågor tillantalskickade PUmånadUnder ett ensamma

KontaktpersonenItalien.de1l’Interno iMinisterokontaktperson
italienska TV-i denvilkenZero uppträttagenttillfrågades bl.a. om -

utredningenitalienskadendet iidentifierad,programserien omvar-
GPhilipG tillLiciopåståendetberördeuppgifter attframkommit som
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skickat telegram det svenskaett trädet kommer fällasatt ochom att om
Licio G förhörts beträffande uppgifterna telegrammet. I inkomom mars

från kontaktpersonen. Denne intesvar lyckatsattuppgav man
identifiera "agent Zero alias Hinraim R, amerikanska myndig-attmen
heter trodde denne vapenhandlare. Beträffandeatt Licio Gvar uppgavs

denne inte förhörts italienskaatt rättsinstanser, utredningenav attmen
P 2-logen fortsatte.om

Under hösten återkom1991 FBI till PU i flera omgångar. Upp-
gifterna George C kunde inte bekräftas eftersom informationom om
denne liksom Ibrahim Razin och Mr Rosine saknades. Däremotom
hade FBI lyckats få fram relativt utförlig information Oswald W.om
Denne hade 1953 för falskeligen haarresterats sig föratt utgett att vara
officer. 1971 hade informatör Oswald försörjdeW påsiguppgett atten

förse kriminella med falskaatt id-handlingar Underpersoner m.m.
brottsutredningen hade med kännedomnära honom be-en person om
skrivit honom "a selfadmitted compulsive liar. Samma år, dvs.som
1971, hade han Scotland Yard förarresterats utpressning. 1984 hadeav
han varit misstänkt för narkotikabrott. Vid tillfälle hade hanett utgett
sig för "Special Deputy Sheriff.att 1985 hade han dömts förvara
narkotikabrott till års fängelse. Beträffande Paul V FBIsex attuppgav
denne suttit fängslad från den l januari 1985 och fram till efter mordet
på Olof Palme. En lista de fängelseröver Paul V påsuttit under denna
period, liksom de officiellaöver besök han haft, skickades till PU.över

I april 1992, slutligen, ingav förundersökningsledningen fram-en
ställan internationell rättshjälp i brottmål till Stockholms tingsrätt.om I
denna hemställdes tingsrätten UD skulleatt uppdra veder-genom
börande judiciella myndighet i Tyskland identifiera två ochatt personer
hålla förhör med dem. Personerna det gällde George C, chef-var
redaktör för tidsskriften SEMIT, och Christina W i Dreieich. Som
anledning till begäran erhållitPU uppgiftatt telefon-angavs attom en
intervju med Ibrahim Razin, troligen identisk med George hållitsC, på
visst telefonnummer Christina W i Dreieich skulle inneha.som
Stockholms tingsrätt beviljade framställningen. I slutet novemberav
1992 inkom två promemorior via Sveriges ambassad i Bonn. De hade

tyskaupprättats polismyndigheten Av den promemorian fram-av ena
går polisen hade lyckats identifieraatt Christina W österrikiskasom
medborgaren Christa W. Hon sades ha bott i Frankfurt-am-Main fram

månadsskiftettill Österrike,maj-juni 1992, då återvänthon till där hon
skulle bo under viss angiven adress. Polisen hade också varit ien
kontakt med Christian iH Dreieich innehade det aktuellaen som nu
telefonnumret. Enligt Christian H hade Christa W varit den enda
innehavaren telefonnumret under de sista månaderna 1991.av Isex
promemorian slutligen inte hade någonanträffatattangavs man person



441uppslagEnskildal999t88SOU

framgår SEMIT-promemorianandra attC. Av denGeorgemed namnet
någonellerPhilip Gnågontillkändevarkenfirmatecknareförlagets

haft1989-1991periodenunder trehade förlagetC. DäremotGeorge
dessaEnredaktörer.korttidsanställdamedborgareamerikanska avsom

Oswald W.hette

William H

EMogensfrån Danmark PU.EMogenskontaktade1991juliI
amerikanskulleBillBill.sig,hoshadehanberättade varaatt personen

varitskulle haHanunderrättelsetjänsten.tillanknytningoch ha
tillfrågadblivitBill haskulleEEnligt MogensIrangate.involverad i
Bill hadeOlof Palme.mordetkännedomsinjournalister omomav

iförhördblivilleochförstmed PUförsigdock bestämt att prata nu
Danmark.

idennafickdagRoskildepolisen imedkontaktEfter sammaen
möjligt trovär-och göraidentitetBillsfastställauppdrag enomatt

honom.dighetsbedömning av
meddeladeochsigRoskildepolisen atthördeFöljande dag manav

amerikanskesiglegitimerathadeBill. Dennemedsammanträffat som
häktadblivithanuppgivithadeWilliam HH. attWilliammedborgaren
North-OliverIrangate ochmedsambandii Londondömdoch

ochvederhäftigtgjorthade han tro-Roskildepolisen ettEnligtaffären.
intryck.värdigt

William HmedförhörvidskullePUbestämdes närvaraHärefter att
från Sverigeoch1991julii slutetägdeFörhöretRoskilde.i avrum

Boforsaffaren.medarbetadeutredningsmanocksånärvarade somen
följande.bl.a.berättadeWilliam H

hanfrån svensk TVförfråganfåttjanuari 1988ihadeHan omen
vissteHan70 i Iran.Robotsanningenfå framtillhjälpaville att om

fåtthanhadeDäreftersammanhanget.iblivit känthanshurinte namn
hanvilketintervjuer,imedverkavillehanförfrågningar av-flera om

böjt.
medmilitärvarit översteshadetidigarehanWilliam H attuppgav

ochunderrättelsetjänstenmilitärainomverksamvarithadeHanrang.
Hans1985.tillframkontrakteradhanCIA, där agentinom var

informationskaffa frambestått iföreträdesvishadearbetsuppgift att
hade lettvapenarsenal. Dettaslagsförhadeländervad andraom

årunderhade han60-taletslutet treoch ivapenhandelnin ihonom av
lärthanhadetiddennaUndermilitärattaché i Iran.biträdandevarit

startaderevolutioneniranskadenaffärsmän. Närmånga iranskakänna
hansEn när-i denna.samtliga hanssig vännerengagerade1979 av
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vänner, varit direktör imaste företag, blevstörre efterett revolu-som
tionen verkställande minister i Revolutionsrådet. 1980 kontaktades han

denne undradevän, han hade möjlighetav anskaffasom attom vapen.
William H hade han kunde detta undersvarat att göra förutsättning att
han erhöll tillstånd från USA:s regering. Därefter medverkade han vid
flera affärer mellan Iran och Brasilien, land inomett stortsom var
krigsindustrin. Washington hade ingen invändning eftersom USA inte

direkt inblandat. Efter tid ville Iran ha Tow-robotar. Williamvar Hen
hade han kunde ombesörjasagt detta,att han inte ville bliattmen
inblandad eftersom han inte kände till de exakta relationerna mellan
USA, Iran och Israel. Israel det land alltid skeppade tillvar som vapen
Iran, ibland bakom på alla. Enligt William H gjorde Israel dettaryggen
för finansiera sin underrättelsetjänst.att Härefter korn USA viaatt
Israel skeppa krigsmateriel till Iran. Det sades det inte frågaatt var om

Åtskilligaoffensiv utrustning bara reservdelar.utan Nato-lager kornom
på detta sätt tömmas.att

William såH kom småningom fungera Irans bagman,att dvs.som
den skulle sköta betalningarna för vapenleveransema.som Betal-
ningarna till Israel och USA skulle ske via Geneve, Zürich eller
Cayman Islands. I iraniernas instruktioner till honom ingick han inteatt
fick betala något förrän han inspekterat respektive leverans. Vid en
inspektion leverans skulle ske i 1985, omfattande 2000av en som mars
Tow-robotar, visade det sig från USA försenade.att Israelvarorna var
ville det ha betalt. I anledningtrots härav Williammötte H vid flera
tillfällen premiärministern Simon Perez särskilde rådgivare högten—

inom den israeliskauppsatt säkerhetstjänsten. Vidperson tillfälleett
hade denne USA och Israel aldrig skullesagt att någotacceptera att

Natoland eller Sverigeannat skulle sälja till Iran såi fallutanvapen
skulle de allt förgöra detta.att stoppa

Enligt William H hade vapenspion i Europastor redan underen
1984 tecknat avtal med Bofors försäljningett 10 batterier Robotom av
70 till Iran. Leveransen skulle gå via Sydkorea och William hadeH
själv avtalet. Det fanns dessutomsett signerat kontrakt mellanett
Sverige och Iran försäljning 150 fälthaubitsar.om av

William H vidare han i maj 1985 hadeatt iuppgav arresterats
London, eftersom i hans hotellrum hittat 300 000-400 000 för-man
falskade sedlar det framgår inte i vilken valuta. Sedlarna hittades vid

husrannsakan och hela händelsen enligt Williamen H, iscensattvar, av
CIA i samarbete med M15 och MI6 i syfte få bort honom. Williamatt
H dömdes till månaders22 fängelse. Han fick kännedom påmordetom
Olof Palme först efter flera månader och han tänkte direkt dettaatt var

verk CIA och den israeliskaett underrättelsetjänsten, eftersomav
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fängelsevistelsenEftertill Iran.Bofors levereratSverige vapengenom
1989.septemberifrigavsUSA. Hancamp itillsändes han en

OrdemPalme-mordet.uppgifterfått atthade hanHärefter omom
iCIAfrån Washington.troligenkommördasskulleOlof Palme gav

uppdragiunderrättelsetjänstenisraeliska att1985augusti-september
medkontrakt IranBoforspå grundjustOlof Palmemörda omav

lejdeunderrättelsetjänstenisraeliskafälthaubitsar. Den150leverans av
självmördadesmordet. Dennautföra straxförpalestinier att personen

denSannoliktDanmark. ävenielleri Sverigeantingenmordetefter var
Olof Palmeeftersommordetinblandad iunderrättelsetjänstensvenska

hantilluppenbarligen käntnågonochmordkvällen attlivvakterutanvar
William Hkvällen.densin hustru attpå teater medskulle uppgav

ordergivit dennedenochmördarentillkändehan somnamnen
William H:skontaktaförhöretefterskullePolisenutföra mordet.attom

ifrågava-lämnaskullevilkenHenningadvokateni Sverige,ombud
rande namn.

2-telegrammet,s.k. Ptill detkändefråga William HPå särskild om
hansvaradeOswald WRosine ellerRazin,Rasine,G,G, PhilipLicio

skulledenneochförutOswald Wendast hört atthan namnet personatt
underrättelsetjänsten.israeliskainom denarbeta

börjadejuli 1991,alltså hölls iWilliam H,medförhöretEfter som
fickS ochHenningmedkontaktManuppslag.med dettaarbetaPU tog

sadesIngentingoch MansoarNirnamnuppgifter, bl.a.vissa om
givit ordern.denrespektivegärningsmandem somsom varavvem

tillfällen.vid fleramed PUkontaktWilliam HdagarFöljande tog
journalistenmedkontaktvarit ihanhantillfälleVid attett uppgav

internationellbetraktadesGLicioberättatSPeter va-att ensomsom
Licio G ochhel akthafthadeSmaffian. Petertillpentjuv knuten omen

augustiiredanskulle detWilliam HEnligt2-telegrammet.s.k. Pdet
om.handskullePalmeOlofavtal taträffats1984 ha att manom

skullePhilip Gtillställt atttill telegrammetAnledningen varaatt var
tele-efternamn. IGzsi Philipföljd finnsomvändi-ibokstäverna rn -

William Hmeddelandekodatytterligarefinnasskulle ett somgrammet
tid-vidsig i USAbefunnithaNir skulledechiffrera.lyckatsinteännu

Mvarit Mansoarsåledes haskulleoch detmordetförpunkten som
gärningsman.varit

hadeadvokat. DennepersonligeOlof PalmesmedkontaktPU tog
mordet talatföreOlof Palmedå berättatförhörts ochtidigare straxatt

FN:sförhandlingsvägmöjligfunnitsig hatroddehan somatt enom
OlofadvokatentillfrågadesIran/Irak. Nukrigetifredsmäklare om

disku-inte. PUhade handetta. Detnågot ytterligarePalme sagt om
Ardbo,Martinförombudtillikaockså advokaten,medterade varsom

information inågonhatänkaskundedenneBofors,direktör om
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saken. Advokaten kontaktade PU och berättade hanattsenare samman-
träffat med Martin Ardbo inte hade sig kunna tillföra utred-trottsom
ningen något. Martin Ardbo hade också uppgifternasagt att attom
fälthaubits 77 och Robot 70 skulle finnas i Iran verkade felaktiga.

Under hösten försökte PU identifiera de Henning Spersoner som
lämnat på. För detta ändamål PU kontakt med dels Statenstognamn
invandrarverk, dels Roskildepolisen i sin kontrollerade danskatursom
register. I danska register hittades iranier med Mansour Mnamneten

kommit till Danmark i september 1984. Personen hade vistats isom
Sverige under period bodde i Köpenhamn. Ett fotografien men nu av
honom skickades till PU.över

I ärendet finns handling daterad den 24 oktober 1991 registrerad.en
Handlingen, ställd till UD, innehållerär kort beskrivningsom en av
ärendet och därefter frågorställs William H uppgifternaär,om vem om
angående London-historien riktiga ochär hans uppgifter i övrigt ärom
trovärdiga. Svar frågan korn via Säkerhetspolisen, attsom uppgav
inget känt William H.var om

Sommaren 1992 hörde sig till PU. Denneen anonym person av var
mycket initierad i ärendet och han personligen skeptiskattuppgav var
till de uppgifter William lämnat.H William H hade enligtsom upp-
giftslämnaren vissa intressen i Sverige och han kunde därför tänkas
vilja "deala med lämnad information.

I augusti år fick PU fram uppgift israelisksamma atten om en
regeringsmedlem, Amiram Nir, skulle ha omkommit vid flygolyckaen
iMexico 1988.

I april 1993, slutligen, kontaktade Robert H se Avsnitt HD -
"Mellanöstern inkl Israel PU och William H villigatt attuppgav var
komma till Stockholm och lämna ytterligare upplysningar under
förutsättning PU betalade hans PU avböjdeatt erbjudandet.resa.

Kriminalinspektören Roland den utredningsmansom var som
1991 for till Danmark för delta vid förhör med Williamsommaren att

H, har vid samtal med kommissionen uppgivit William H liteatt var av
Ivan-typ. Hans uppgifter saknade trovärdighet; de byggdeen

spekulationer påhitt.och

"Agent" F

I april 1992 kontaktades dåvarandePU pressekreteraren i Stats-av
rådsberedningen, Lars Christiansson. Han hade erhållit uppgifter attom

antal journalister höll utarbetaett material skulleatt ett utsom
inom Nato hadeatt beordrat påett mordet Olof Palme. Inomorgan

Nato fanns enligt uppgiftslämnaren ACC, ITAC och SOPS.tre organ,
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ochStockholmsförortboende i6-man engelsmannenMIEn en --
Tysklandipensioneradamerikansk översteITAC-officer enen -—

Olofplanerades1985uppgifter. Underföljandetillskulle källorvara
planering skulledennasamband medförestående IMoskvaresa.Palmes

förekommit.Gorbatjov haOlof Palme ochhandbrevskontakter mellan
förordadeför hanuttryckhandbrev haOlof Palme skulle i attgettett en

kommit till NatoshaskulleNorden. Dettaneutralisering helaav
SOPStill Nato-organetutlösande skäletdetochkännedom attvara

finnas krypteratskulleOlof Palme. Detbeordrat mordet ett
det s.k.uppgifterna ochbekräftadefrån Washingtontelexmaterial som

händelse.i dennaledskulle2—te1egrammetP sänts ettsom
hur Natodetaljerförekom mängduppgifternaFörutom omenovan

innehåll.fått handbrevenskännedomskulle ha om
medborgaren F.danskeidentifieraslagninglyckadesPU genom en

år han underberättade hanmajiförhör med denneVid att enett samma
mordetkommit diskuterahadejournalist. Deträffatflygresa atten

hurhandbrevet ochdå på historienhittathadeOlof Palme och F om
kännedom.tillkommit Natosdetta

SydafrikaAvsnitt HB5.2 -

Allmänt

registreratPU-materialetSydafrika ianknytning tillmedUppslag är
ochMaterialetockså Sydafrika.kallas äravsnittet HB,under stortsom

Avsnittetpärmar.uppslag 15 är350 registreradeomfattar totalt nästan
underavsnittindelat i 21

tiotaldrygtOlof inkommånaden efter mordet PalmeFörsta ett
omfattandeföranledde ingaSydafrika. Tipsentillmed anknytningtips

några1996 inkomtill höstenutredningsåtgärder. och framDärefter
300 uppslagResterande40-tal.år, sammanlagtenstaka uppslag ettper

Syd-det s.k.utredningmed densambandregistrerats i PU ihar av
deefter Eugene1996, detafrikaspåret, aktualiserades hösten attsom

2 Massmedias be-parentes: HBArubriker inomföljande PU:sAvsnitten är
Dirk C,HBD"Sydafrikaspåret", HBC Peter C,W,HBBvakning ang.

Louis N,Riian S, HBHPowell, HBGPhilipKock, HBFHBE Eugene de
Övriga aktuella ävenAnthony W, HBLCraig W, HBKHBJ personer,

HBOHeine H,fakta/information, HBNKunskapare ochsvenska, HBM
Interpol-HBSUD,Maurio R, HBRscenario, HBPDagbladetsSvenska

Commission,ReconciliationandThe TruthTRCHBTSäpo-Kut,
ochBrian HBV Nfrån D,Information TRC, HBUInformation TRC,om

HBÖ analyser.Sammanställningar,
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Kock lämnat uppgifter den sydafrikanska säkerhetstjänstenattom
skulle ligga bakom mordet Olof Palme och konspirationen lettsatt

den f.d. spionen Craig W. Av dessa 300 uppslag 30-talärav ett rena
massmedieupps1ag, innehållerdvs. de enbart kopior tidnings-av
artiklar och liknande. Ett drygt 40-tal registerslagningar hosutgörs av
Säkerhetspolisen och Interpol. Resten tips ochutgörs utred-av egna
ningsåtgärder.

I samtliga utredningsmän vid PU under hösten 1996stort sett var
involverade i utredningen kring Sydafrikaspåret. I denna del kan
konstateras PU sig tillgänglig såsomexpertisanvänt UD, säker-att av
hetspolisen, RPS/KUT Kriminalunderrättelsetjänsten och Interpol.

Underavsnitten redovisas inte för sig. I stället uppslag olikaärvar ur
underavsnitt hör med varandra sammanvävda, försom attsamman
redovisningen skall bli överskådlig. Som vid redovisningenmer av
övriga enskilda uppslag inriktas framställningen på förstade uppslagen,
de uppslagen ochstörsta de uppslag vi i övrigt bedömtsom vara av
särskilt intresse.

Utredningen uppslag inkomna 1986iav mars

Tips med anknytning till Folkriksdagen Apartheid. Den 4mot mars
1986 kontaktade Elisabeth D PU och berättade det fredagen den 21att
februari hållits1986 Folkets riksdag i Folkets Hus i Stockholm. Olofen
Palme hade varit närvarande liksom flera statsråd.andra Hela för-
middagen, kl. 9.00-13.30, hade fyra uppehållit sig i entrén imän
Folkets Hus. Männen hade mycket Enligt Elisabethuppträtt nervöst. D

år,svensk, 40 ochmännen nordindier, också i 40-trevar en av ca var
årsåldem.

Två veckor hörde Elisabeth D sig Hon ville inytt.senare av
anledning misstankarna 33-z‘iringen komplettera sina tidigaremotav
uppgifter med hon iakttagit årsåldem.vari 30-35männenatt en av

Tipset följdes i början dåapril 1986, Elisabeth förhördes.Dupp av
Elisabeth D hade arbetat värdinna vid Folkriksdagen motsom
Apartheid i Folkets Hus. hadeHon i samband härmed lagt märke till
totalt fem verkat underliga.män Hon lämnade signalement påsom
samtliga. Tre bedömde hon indier.männen Männen hadeav som
fråga hon kunde hjälpa något,dem med påde väntade sinsvarat attom
ambassadör. En svensk hade verkat knäpp; frågathan hademan om
alla politiska partier fanns representerade i salen och därefter uttalat ja
alla här kan bli sjuka idag,är själv blev jag sjuk 1969. Den sistasom

hon lagt märke till i 30-35-årsåldem och välklädd sommannen var en
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Efteruppförin i foajén ochhade sprungitdiplomat. Han trapporna. ca
återvänt sprungitochminuter han15 hade gatan.ut

Säkerhetspolisen hadeuppgifterinhämtadesaugusti 1993I attom
1986. defebruari Enden 21Olof Palmehaft personskydd av

dagen ochpromemoriahade övertjänstgörande livvakterna upprättat en
till utredningen.fogadesdenna

Sydafrika-det s.k.utredningensamband mediDärefter har PU av
Folkriksdagen.uppgifterytterligarespåret 1996 inhämtathösten om

ochSydafrikakommittén ISAKIsoleraarrangeradesDenna av
deltog,antal prominentaFN-förbundet. EttSvenska stort personer

inhämtadesVia UDOliver Tambo.ordförandebland andra ANC:s en
anförande.Olof Palmeskopia huvudtalarenav

ISAK:sockså kopior delarinhämtat1998 PUbörjan harI avavav
från deltagarlistor.Folkriksdagen, bl.a.arkiv

med syd-1986 kontaktade5DenBOSS.Tips en personmarsom
sydafrikanska säker-dentipsadeochafrikansk bakgrund PU attom

Olof Palme. Upp-mordetligga bakomBOSS kundehetstjänsten
den hätsk-haft aningifrågasatte i Sverigegiftslämnaren omenom man

styrandeidecennier skapatOlof Palme underraserioch dethet som
Sydafrika.ireaktionära kretsaroch

ärendet medår Säkerhetspolisenredovisadeslutet aprilI sammaav
Security ochof Statestod förBOSS Bureaukonstatera attattatt

stått i texten.inte finnaNågon identifiera har attatt

1986, skrevden 5Holmér, daterattill HansbrevW. IPer ett mars
påminna denvillehanSydafrikakännaren Per Wförfattaren och att om

skulle kunnaOlof Palmemöjligheten mordetvisserligen avlägsna att
dödföre sinOlof Palme fredagenSydafrika ochplaneratsha attav

någonsin. HanfränareSydafrikaFolkriksdagen fördömt änunder
utmålats "landetsständigtSydafrika värstatillade Olof Palme iatt som

motståndare,mordbakom fleraSydafrika legatfiende i väst och att
Olof Palme.på First, tillRuthmordetbl.a. det uppmärksammade vän

1986,den 6Holmér, daterattillkompletterande brev HansI ett mars
Craig W,mästeragentensydafrikanskesärskilt denPer Wtog upp

Fund.Exchange PerUniversityInternationalinfiltrerade IUEFsom
avsågmånad meddelat hannågon sedanförskrev Craig WW attattatt

privatsigför ägnaSäkerhetspoliseninomsin högalämna attpost
verksamhet.

Ölvebro intedessa brevkommissionenhar införHans uppgett att
blivithandlingarna1989 eftersomförrän efterregistreras ikom PUatt

kassaskåp.någon tidigare chefernasi deliggande av
kontakt med PUår hanefter det1996 tioHösten över togatt --

Sydafrika.ingående sin kännedomhördes Per W omom
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ÅströmsSverker Ipromemoria. promemoria upprättad den 6en mars
Åström1986 nämnde f.d. ambassadören Sverker möjligtettsom

alternativ Sydafrika skulle kunna tänkas ligga bakom påmordetatt
Olof Palme. Promemorian har registrerats i Sydafrikaavsnittet i mars
1995. Se vidare kapitel Uppdrag till förre ambassadören Sverker
Åström.

Samtal med Abdul M. Den ll 1986 sammanträffade utred-mars en
Åströmningsman från Stockholmspolisens våldsrotel och Sverker med

Abdul M, företrädare för World Campaign Against Military and
Nuclear Collaboration with South Africa. Abdul M hanattuppgav
mycket väl kunde tänka sig sydafrikanska låg bakom mordetatt agenter

Olof Palme. Anledningen till detta skulle Olof Palmesvara
ställningstagande för de i Sydafrika. Sydafrikanska lågsvarta agenter
bakom flera inbrott och bombattentat i bl.a. London. I utredningen av

påinbrott ANC:s kontor i London hade svensk,ett W, figurerat.en
Denne, 45-årsåldem,i hade varit bosatt i London sedan mittensom var

1970-talet och sades gift med engelska. W hade ställts införav vara en
misstänkt för inbrotträtta frikänts. Sydafrikanema Peter C ochmen

Edward ocksåA skulle inblandade i inbrottet. Abdul M nämndevara
skulleW haft med pensioneradsarnröre polis i Sydafrika,att Craigen

W, och det i Sverige skulle finnas rörelse stödjeratt denen som
sydafrikanska regimen, VAT Victims Against Terrorism.-
Anders Ferm. FN-ambassadören Anders Ferm skrev i promemoriaen
den 12 1986 Sydafrika hade motiv mörda Olof Palme,att attmars
eftersom denne kritiken apartheidregimen i Sydafrikatrappat motupp
och därför stod motståndet.symbol för Sverige hade givitt.ex.som
stöd till Lesotho rådgivaresända användes i förhand-attgenom som
lingar med Sydafrika. Sverige hade så förhandlat "bakomsätt
skynket.

Promemorian kom registreras i först På frågaPU 1992. frånatt
Ölvebrokommissionen har Hans han inte hur dettauppgett att vet

kommer sig.

Utredningen våren 1986 1996sommaren-
W hade, framgått, aktualiserats i PU redan den 11som nyss mars

1986. Den 8 april 1986 kontaktade uppgiftslämnare PU och lämnadeen
tips W, uppgiftslämnaren ansåg nästintill identisk medom som vara
den fantombild föreställde den s.k. skuggan. Uppgiftslämnarensom

någraW dagar före mordet Olof Palme hadeatt verkatuppgav
förvirrad. Wzs livsuppgift enligt uppgiftslämnaren bekämpaattvar
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och BSS,engagerad i NRPvarithadesocialism. Hankommunism och
vapeninnehavför olagalegosoldater, dömtsFN-soldat ochvarit värvat

Öst-Berlin Enligtanledning.okändisuttit häktadSverige ochi av
Sydafrikasförockså och spionvarit sabotörhade hanuppgiftslämnaren

"PRI:3.3har antecknatsPå spaningsuppslagetCIA-agent.räkning samt
hanberättadepolisen ochkontaktade1986november attI en man

krogbesöketEfterkrog.löjtnantår f.d.tidigare träffat20 enen
förnamn.till löjtnantensgånger. kände baranågrade Mannenträffades

nyhetsbyråskribenthögerextremist ochsadesLöjtnanten envara
l960-talet. Hanoch krigatvarit i Kongoskulle hahögerkanten. Han

Olofefter mordetpubliceratsfantombildenbodde i London. Närnu
löjtnantenföreställdedenuppgiftslämnarenhadePalme genast sett att

gärningsmannen.avsågs fantombildentroligen
från Norge.telefonsjälv PUkontaktade Wmaj 1987börjanI perav

något hanfått brevhan intekonstigttyckte detHan att somsvarvar
innehålla uppgifter mordetskulleskickat. Brevensig ha omuppgav

ligamed-tipsmordetbakomoch liganOlof Palme samt varom
vid dennafrågor ställdes inteNågra till Wkunde gripas.lemmama

kontakt.
Undertips W.ytterligare1988 inkomDärefter och under ett ompar

uppgiftslämnarennämndemed denkontakt1988 hade PU ovanen ny
fram-detdaterad ochdenupprättades Wpromemoria äroch omen

den.går inte upprättatsomvem
tredje-ochpå pressklipp, andra-byggaPromemorian, sägssom
första-Cypernuppgifternabeträffandehandskällor samt enom

tjänstgjortefter hainledde,innehåller följande. Wbl.a.handskälla, att
ellerlegosoldatkarriäroch Cypern,i KongoFN-soldat somensom

omfattaskullerecord"tracklegosoldater. Hansrekrytör avsom
förflutnaskulle W:skällaEnligtBiafra Sydvietnam.Sydafrika, och en

miss-ochpatetisktämligensoldaterbranschen för privatainom vara
ryktetill medlagt sighaskulle han attSedan 1970-taletlyckad. ett om

mellan-beskrivit honomkällaharbl.a.a for hire, somenvara gun
ProTop"Europesmordkontrakt ochhand för som en avannanen
denförhuvudsak arbetatpåstått iWhadekällorKillers. Flera att

och han1970-taletsedanBOSSSäkerhetspolisensydafrikanska att
apartheidmotståndarenmordethuvudorganisatörentroddes avvara

huvudstadMocambiquesbrevbomb idödadesRuth First enavsom
åtalades idelvis Wbestyrkstill BOSSKopplingen1982. attMaputo av

inbrottstulits viddokumentinnehavför olagaLondon 1983 ettsomav
dock. Sedanhanrättegången frikändesVidLondonkontor.ANC:si

3 uppslagetbetyder ärprioritetsklassning,informellPri:3 attär somen
prioritet.betyder högstasiffran 3prioriterat
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något år bodde W och hans hustru Cypern. Han skullepermanent
där sig journalist, hans journalistiska verksamhetpresentera som men
skulle begränsad till spots i veckan för turkisk radio-trevara en
station. W hade Cypern ansökt vapenlicens för handeldvapen,ettom
eftersom han behövde dåvapen han "var rädd för sina forna syd-ett
afrikanska affärskontakter. Ansökan hade avslagits och han skaffade
därefter hagelgevär. Enligt promemorians källas kontaktmanett
Cypern blev W plötsligt medveten kontaktmannen rotade i hansattom
förehavanden. Vid tillfälle dök W berusad vid kontaktmannensett upp
bostad och hotade döda denne. W skulle därefter ha kontaktat lokala
heavies med erbjudande flera kronor för beställnings-tusen ettom
mord kontaktmannen. W hade vid tillfället uppgivit han arbetadeatt
för Mossad och han brittisk intelligence officer". En tidatt var

hade den lokala polisen honom för rattonykterhet. Iarresteratsenare
samband härmed hade berättatW han dödat "at least six people.att
Källor Cypern skulle beskriva Wzs inkomster från journalistiken

blygsamma i kontrast till hans upmarket lifestyle; kostsam villa,som
frekventerande exklusiva nattklubbar, etc.

Till promemorian fogades utdrag Wzs utvisande han iattur pass,
februari fått1986 visum till Sydafrika.

Under 1990 gjordes registerslagning avseende W och ien mars
1991 har PU i promemoria benämnd "Redovisning W-avsnitteten av
skrivit:

tidigtI skede föreslog namnet den utredningsmanett undertecknatsom
promemorian W skulle höras för fastställa vad förtalatt ochatt som var
skvaller hans ansågsDetta nödvändigt varför ledningenrunt person.
själva har ärendet skall läggas adansett att acta.

I oktober 1993 har Säkerhetspolisen handling angåendeupprättat W.en
dennaI förutom diverse personuppgifter, gjortW FN-tjänst iattanges,

Kongo och Cypern, han 1975 tillträdde tjänst journalist iatt en som
London och han flyttade till Cypern 1985. Avslutningsvis kon-att

W vari Sydafrika i februari 1986, okänt mellan vilkastateras att datum.
Efter det "Sydafrikaspåret" aktualiserats månadsskiftetiatt

september/oktober 1996, PU telefonkontakt med W den 2 oktobertog
1996. W underrättades kontakten med anledningatt togsom av
skriverierna i den svenska där han utpekats gärningsmanpressen, som
vid mordet Olof Palme framförallt Peter C, sydafrikansk f.d.av
säkerhetsagent. ifrågasatteW omedelbart varför PU kontaktat honom
först påstod1996. Han han under flera års tid försökt lämnaatt
uppgifter och skriftligt material mordet Olof Palme, hanattom men
förvägrats detta olika myndigheter och myndighetsföreträdare. Hanav
sade sig bl.a. ha varit i kontakt med Sveriges ambassader i Ankara och
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övervägde imed polisen. HanPierre Schori ochTel Aviv, med
inför domstol isvenska regeringenanledning detta draattav

Sammanträffande mellan PU ochLuxemburg. diskuteradesDet ettvar
sig kontaktkunde inte bestämmaskulle kunnaW Wäga utan nyrum.

tvåskulle dagartas senare.
telefon och viamedhaft tiotal kontakter WDärefter har PU ett per

Sammanträffan-erbjudits1997. har bl.a.telefax fram till Wsommaren
respektiveambassaderna i Londonoch svenskaden i Stockholm

för hanskriftligen redogöraerbjuditsHan har dessutomRom. att var
handessa alternativ har28 februari 1986. Ingetbefann sig den av

sammanträffande.villkor föruppställt mängdHan har ettaccepterat. en
myndigheter inteförklaring till varför svenskavelat haBl.a. har han en

garantiOlof ochmordet Palmehans materialvelat ta emot enom
konfidentiellt. harverkligen handläggs Hanmaterialetför att

sittvarittillfällen föreburit hanvid fleradessutom att upptagen av
varit sjukhans fruarbete, att etc.

journalisten Karl H1996 överlämnade W viamitten oktoberI av
råkat för ivad hanll-sidigt brevtidsskriften Contra bl.a. utett an-om

på brevetOlof Palme. Iforskat kring mordetledning hanattav
påstartade han uppdrag Marcusföljande. 1967berättade han bl.a. av

utredningsbyrån Information.Näringslivetsnyhets- ochWallenberg
åtgärder iaktiva ochSåväl byrån själv för sovjetiskahan utsattessom

underrättelsetjänstenförsökte sovjetiska1960-talet värvaslutet av
underställdes1971olaglig spioneriverksamhet. Höstentillhonom

månadnågon hittades dennebyrån Wallenberg EfterJr.och W Marc
isovjetiska intressen delStockholm. Därefter fickskjuten till döds i

sovjetisk underrättelse-byrån. Säkerhetspolisen W1974 meddelade att
Efteraktion honom.förbereda omfattandetjänst verkade mot enen

i Stockholmmottagning hotellOlof Palme tillinbjudan ettav en
honom förSchori. presenteradePierre Denneblev W mottagen av

inblandad i aktionenKGB-officer ochNicolai S W visste motsom var
för Welsh. till den 1Nicolai S kallade Nattenhonom. honom mars

år Olofprecis tio före mordetnational day och1976, the Welsh
tvåtvå ledande nyhetsmedierutlänningar förPalme hade presenterat en

ilegosoldaterpåhittad CIA:s uppdraghistoria W värvatattom
blivithade hanAfrika. anledning häravSverige för tjänstgöring i I

Påfrån England. lediga stunder hadetjänst flyttat tillavstängd sin och
aktiviteter iotillbörliga sovjetiskaförberetthan därefter uppsatsen om

UnderKGB-chefs kännedom.Sverige. hade kommit tillDetta en
sovje-otillbörligahade utkastet till hans1985 uppsats omsommaren

därefterhans fru hade bestämtstulits i hemmet. Han ochtiska aktioner
Efter mordetgjort i slutet 1985.för flytta till Cypern, vilket desig att av

frågatjournalisten Mpå hade kontaktats JanOlof Palme W somav
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någonhonom han hade idé varför Olof Palme mördades.om om
Därefter startade W med medel undersökning i dennaegna en egen
fråga. två spåren.W kom engelsman och tyskar Engelsmannenen

vid flerahade tillfällen kontaktat Anders L och enligt säkra uppgifter
bådaskulle de ha arbetat för sovjetiska Dåden underrättelsetjänsten. W

samlat in omfattande material ville han lämna detta till svenskaöverett
myndigheter. Detta hade emellertid förvägrats honom mängdav en
olika myndigheter. Han hade dessutom blivit uppsökt personav en
verksam inom svensk underrättelseverksamhet förhonomvarnatsom

någonbesöka Sverige eftersom skulle försöka mörda honom. Watt
därefterhade för mordförsök. Hans blodtryck hade plötsligtutsatts ett

blivit farligt högt och han hade förts medvetslös till sjukhus, där hans
fåtthustru beskedet hans liv inte kunde räddas. brittiskeWzs vän,att

hållithan informerad någotför det fall skulle hända honom, hadesom
avlidit påveckor grund högt blodtryck. Brevetett par senare av av-

Såvitt förstår tvåslutas jag mord planerade genomföras iattvar
Stockholm på statsministern, och därefter mednatt, ett ett,samma
kodnamnet °bröllop, efter sin död skulle utpekasen man, som som
Palmes mördare med hänvisning fråntill manuskript stulitsett som
honom. Mordens planerare hade räknat med han skulle iatt vara
Stockholm, lågdär fanns han inte. Han och i sitt hem imen sov nya

Medelhavet.östra
Under framför allt hösten 1996 inkom flera tips rörande W.nya

Bl.a. inkom uppgifter denne uttalat sig hätskt Olof Palme iatt motom
det radioprogram han medverkade i den turkiska radion Cypern.

så långtTipsen har också ingåendemöjligt och höllPUutretts ett nytt
förhör med den inledningsvis nämnde uppgiftslämnaren.

Efter 1997 har inga försök gjorts kontakta W.attsommaren

I början aprilHeine H. 1986 skickade f.d. sydafrikanske med-av
borgaren Heine H brev till Säkerhetspolisen. brevet skall HeineI Hett

påståttha han hade viktig information lämna och därför önskadeatt att
träffa säkerhetspolis i hög befattning.en

tvåDen 12 april 1986 sammanträffade frånpoliser Säkerhetspolisen
med Heine H. Heine berättade förH han SIDA:s räkning arbetat vidatt
Bai i Vietnam.Bang Under till Sydafrika i februarisemesterresaen
1985 hade han gripits Säkerhetspolisen i Kapstaden. hadeDennaav
erbjudit honom återväntsamarbete han till Sverige. Man villenärett att
han skulle utföra bombattentat, mord, framställtMannenetc. som er-
bjudandet hette Griebenawer och skulle chef för Norden-avdel-vara
ningen och ärenden berörde ANC i Sydafrika. Griebenawer hadesom
visat Heine H dödslista, vilken Olof Palmes stod överst.en namn
Även dåvarande utrikesministern påLennart Bodström fanns med
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fick han besökåtervänt till SverigeHeine HEfter detlistan. att av en
ÄvenStockholm.legationen isydafrikanskachefGericke, för denman,

också vidskulleGerickeförmå samarbeta.Heine Hförsöktedenne att
i sinförmå Heine Hförsökt nattgästertillfällen haflera emotatt ta

troddeHeine HförsökteSydafrikatill värvabostad. Anledningen att
försvarshemligheterhan hadehoppadesSydafrikadelshan attattvar
hadeSydafrikahan iavslöja, delshan kunde ettatt om enarvsom

få protokolletIräknade med kunna överhan intemiljon kr, ut.attsom
avslutningsvis antecknats:sammanträffandet har

det skulleVissintrycklugnt ochHeine gjordeH attsansatett orooss.
rakt ochnågot berättelse komfanns.familjen Hansellerhända honom upp

betrodd.några för bliansträngningarinteoch han gjorde attner

Uppsala. Hansäkerhetspolisen iHeinekontaktade Hmaj 1988I
uppgifterkompletteringar ivissalämnade med settstort somsamma

tillframgår flyttatHeine H,förhörsprotokollet1986. Av att som
ochkvinnagift med svenskfrån Sydafrika,1976Sverige attenvar

också verkstad.drevHeine Hpå mindre däribodde ort,paret enen
hanberättadeochuppgiftenförtydligade nattgästerHan att sexom

telefonsamtal medfåttOlof Palmeföre mordetdagar ett anonymt en
sydafrikansksängplatserbjudaförfrågan kundehan enenom

fått samtal. Dettaliknandetid hade hankort sedanmedborgare. För ett
Heinei Paris. HANC-ledamotföre mordetdagarhade skett tre en

UD,namngiven kvinnlig tjänstemanpåstod vidare att somen
uppgifter SIDAi Kapstaden, lämnatambassadentjänstgjort vid ut om

kontakthaft intimpå. hafått Kvinnan skulleGriebenawer tag ensom
också regelbundethanberättadesäkerhetspolis. Heine Hmed atten

sydafrikanskafrån ambassaden,folk ryskaverkstadhaft besök i sin av
uppgifterna justPå fråga valt lämnavarför hanlegationen, attetc. nu

ochsåg Andersson"Stennågra sedanhan för dagarsvarade han treatt
orolig.TV, vilket gjort honomnegrer

refereradeuppgiftslämnarendärin tips,januari 1990 fick PUI ett
kollat denundradeAftonbladet ochartikel itill sompersonmanomen

därdenhaft verkstadjuni 1988januari 1986under tiden orten-
Heine bodde.H

Heinefråga säkerhetspolisentillställtDärefter haPU omensynes
därifrån.år promemoria Därinkomeftersom det i februariH, ensamma
svenska ochmed polis,kontakteroch dennesredogjordes för Heine H

avslutas medPromemorianm.fl.SIDA,ambassader,utländska
och dennetrovärdigauppgifter inteHeinekonstaterandet H:s är attatt

underrättelsesvindlare.måste klassificerassannolikhetmed största som
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månadEn i 1990, besökte journalisten Olle A Hanssenare, mars
Ölvebro och lämnade uppgift visst telefonnummer, käntatt ettom som
Brommanumret se vidare nedan, fanns 018-området,iävenstrax
dvs. Uppsala. Där gick till organisation i viss Pånumret ort.en en
denna bodde Heine H, enligt Olle A sydafrikan ochort eventu-som var
ellt agent.

I september 1990 gjordes registerslagning Heine H. Denneen
förekom dock inte i de polisiära registren.

juniI 1991 har PU ställt Förfrågan i anledning mordfalleten av
Olof Palme till UD. PU ville ha besked huruvida hetteen man som
Gericke tjänstgjorde eller hade tjänstgjort den sydafrikanska lega-
tionen i Stockholm. Vidare fråganställdes sydafrikanenom
Griebenawer känd vid UD.var

I inkom månaddryg meddelade UD det fannssvar attsom en senare
med Dawid Olwage Gericke tjänstgjort vid dennamneten person som

sydafrikanska ambassaden i Stockholm under tiden 16 juli 1983 31—
oktober 1986. Vidare meddelade UD Heine H i 1989 besöktatt mars
den svenska legationen i Kapstaden. Vid samtal med lega-ett en
tionstjänsteman hade Heine hänvisatH till brigadier Griebenawer.en
Efter Heine H:s besök gjordes uppteckning det skickadesöveren som
till säkerhetspolisen. UD hade bett legationema i Kapstaden och
Pretoria möjligt kontrollera uppgifterna Griebenawer.att om om

I september 1991 rapporterade legationen i Pretoria ställtatt man
frågan Griebenawer pålitligtill kontakt, kände tillom en som personer

tidigare arbetat inom den sydafrikanska säkerhetstjänsten. Kon-som
återkommittakten hade med beskedet bekant.att namnetnu var

I samband med Eugene de Kock lämnade uppgifter mordetatt om
på Olof Palme se nedan upprättade UD omfattande promemoriaen

skickades till PU.över Där beskrivs Heine H:s kontakter medsom
legationerna i Kapstaden och Pretoria ambassaden i Harare. Avsamt
uppgifterna framgår bl.a. Heine H:s svärfader, hade flyttat tillatt som
Sydafrika 1989, uttalat Heine H psykiskt sjuk ochattsommaren var
behövde vård mentalsjukhus.

Under hösten 1996 kom ytterligare tips rörande Heine inHett par
till PU.

Angående det nyssnämnda "Brommanumret" finns särskiltett upp-
slag, handlar sammanboende mordnatten fickettsom om par som en
påringning någon meddelade Olof Palme död.attav som var

I början 1986 hörde journalist sig till ochPUav mars en av uppgav
han varit i kontakt med kvinna Ann påW, sambo kl 23.35att en vars

mordnatten tagit telefonsamtal. En med obekant hadeemot ett röstman
Nu Palme död. Mottagaren,är det rörde sigsagt trott att ettsom om
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På finnsväl jag i. uppslagetstruntsamtal, hade "Det struntarsvarat
Televerket.varit i kontakt medanteckning utredningsman somav enen
läst fel-1986, hördeDärefter, i mitten april som omen person,av

framförde uppfattningenringningen tidningen, sig till PU. Hani attav
"lite analytisk för-vilket skulle kunna meddetta borde utredas, göras

måga.
såväl hennes sambo.oktober 1986 förhördes Ann WI som

kommit 23.25 och sambon hadeTelefonsamtalet hade enligt kl.Ann W
talade svenska bryt-efter tiotal signaler lyft luren. En utanett man, som

hadeeller Palme död. Sambonning, hade Nu Palme död ärärsagt
"Jaså,då duhade replikeratDet skiter jag i och görsvarat mannen

dettill hade handet. sambon kommit tillbaka Ann WNär sagt att var
död.en tokjävel sade Palmeatt varsom

angående telefonsamtal,juni Manfred1987 kontaktade L PUI ett
1986.sin i till den 1han hade ringt till Brommasyster natten marssom

blivit uppringdkl. 02.00 och 03.00berättade han mellanHan att av
Brodern,Arthur berättat Olof Palme död.brodern att somsom var

fått dödsfalletavliden, hade han reda ettsagt att genomnumera var
från Manfred därefter ringt till sintelefonsamtal sin L hade systerson.

och Manfred L hadeW i Hennes sambo hadeAnn Bromma. utansvarat
frågat Får jag med Ann Sambon hadesig svaratatt presentera prata

då "Du kanfick eftersom hon Manfred L hadehan inte det sagtatt sov.
Manfred han ochOlof Palme död. Enligt Lhälsa henne äratt var

gånghade bara träffatssambon inte kontanta med varandra. De en
på därförmed varandra telefon.och aldrig tidigare Detpratat var

Manfred ringt.sannolikt sambon aldrig uppfattat det Lattatt somvar
därpå ringt sinArthurs bekräftade hanförhördesDagen attson som

1986 och01.30 och kl. 02.00 till den 1mellan kl. natten marspappa
Olof blivit skjuten till döds.meddelat Palmeatt

Sambon,Därefter förhördes och hennes samboAnn W nytt. som
fråga han inte skullemycket irriterad förhöret, svaradeöver attvar

Manfred denne väl borde haha känt igen L:s röst att presenteratmen
han ringde.sig detom nu var som

1987 erhöll säker-scenario. början maj"Svenska Dagbladets I av
påoch Mari Shetspolisen artikelutkast journalisterna Roger Mett av

haftframgick journalisterna hadeSvenska Dagbladet. utkastetAv att
Olofuppgifter mordet Palme.kontakt med källa lämnat omen som

densydafrikanska spionen Craig WKällan hade uppgivit denatt var
sydafrikanskhade tidigare arbetatplanerat mordet. Craig W somsom

avslöjat sig. Genom arbeteti till dess han 1980spion i IUEF Geneve att
fått främst de skandi-full i hur andra länder,hade Craig insynW
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motståndarenaviska, hem1iga bidrag till apartheid-stöttgenom
regimen.

återvaldesOlof 1982 tillNär Palme statsminister hade detta varit
"oväntat för regimen i Sydafrika. eftersom OlofAllt Palme arbetat
hårdare för sanktioner apartheidregimen, framstod klartdetmot attsom

dåhan hot regimen, han hade internationelltett mot ett stortvar
bådekontaktnät, inom fackföreningsrörelsen och socialistintematio-

ocksånalen. Källan hade han lista Sydafrikasöversagt att sett en
fiender lista i skulle ha kallas dödslista. OlofDären som pressen var-
Palmes nämnt.namn

Craig hade sin polistjänstW lämnat 1985. Enligt källan hade han
gjort för kunnadetta organisera mordet. Själv hade Craig W iatt
tidningsintervjuer han personliga skäl"lämnade yrket ochsagt att av

ocksåhan varit skulle han ha arbetat för ANC. Källan hadeatt svartom
Giovanno beskrivits f.d. mafñagangster, boendeR,nämnt som som en

i Sydafrika. skulle ha varit involverad i maffiarelaterat mord iDenne ett
GiovannoEuropa. R sades intressant eftersom han företag istartatvara

Sydafrika tillsammans med Craig W.
Beträffande själva mordet hade källan berättat det varitatt tre

inblandade. skulle kommit till Sverige campingbilDe ha ipersoner en
några månaderveckor eller före mordet. i skogen, villeDe "bodde
inte bli registrerade hotellgäster". Campingbilen modellsom var av en
med sovplats ovanför förarhytten. Bilen hade de anskaffat med hjälp av

västtysk f.d. bilhandlare. skulleDenna känd västtysken person avvara
år två årspolis eftersom han fem före till ellermordet dömts ettca

fängelse. Innan han avtjänat straffet hade han flytt till Sydafrika, där
han blev medlem i National Party. I dagsläget skulle han ord-vara
förande i partidistrikt i skulleJohannesburg. Hansett eget norra son

åtagitpolis i Sydafrika. enligt fleraMannen hade källan sig dirtyvara
gångerjobs regimen. hade flera efter flykten till SydafrikaHan rest

påtillbaka till Västtyskland falskt skulle heta FranzMannenpass.
Esser".

Efter mordet skulle flytt hadeha Källan lämnatmännen västerut.
påsignalement de sades 180Dennemännen. övertre stor,en av vara

hår.ha fingrar och händer, ansikte och Källan haderöttstora stortcm,
erhållit informationsin dem inblandade. Han hadeav en av som var
dessutom under 1986 Sydafrika,bevistat interpolmöte iettsommaren

träffatdär han berättat mordet. Vid hade fleramötetpersoner som om
länder deltagit, bl.a. Chile Taiwan.och

Enligt anteckning Per-Göran innehöll artikelutkastetNässen av
sakfel; varken Sydafrika, Taiwan eller Chile vid den aktuella tidenvar
medlemmar i Interpol.
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ochSäkerhetspolisenM nyttkontaktade Rogermaj 198722Den
Sydafrikauppgifter satsat storafått framhan attberättade att om

kampanjdennahadeNordeninfiltrat6rer. Inompå köpaattpengar
i NorgeHögerextremisterAgneta.Operationbeteckningengått under
Erik B,kronor. Enmiljonerfått flerapå hadettaskulle sätt norrman,

Örebro ochivarit bosatthadeDenneverksamheten.deltagit iskulle ha
sig ibefunnithan haskullePalmeOlofmordetförvid tiden

Stockholm.
Dagbladet.Svenskaartikeln ipubliceradesmaj 198727Den

hadeHansäkerhetspolisen.återigenMkontaktade Rogerjuli 1987I
uppgifter. Deytterligarefått fram trekällanmedkontaktefter ny
Johannesburg denfrånLuxairflygbolagetmedskulle hamännen avrest

därpå.dagenLuxemburgankommitskulle hadeoch1985november2
dedärMünchen,tillvidarehatvåDärifrån skulle männen restav

tredjeDenbilen.ordnatEsser",Franzmedsammanträffat som
åter-dedärStockholm,tilltagit sigha treskulle sättannatmannen
dockStockholm,"utsvävande" liv ilevtskulle haförenats. Männen ett

iflickvänhafteventuelltskulledem. Enlokaallmän enav
uppdrags-tillkommitsmåningomsåhadeleverneDerasBromma.

"upp-utföraoch de hade genastkännedom attuppmanatsgivarens
draget.

identifieraSäkerhetspolisenförsöktejuli 1987,månad, idvs.Samma
dock.misslyckadesEsser". DettaFranzvästtysken

flightfrån Luxairspassagerarlistorinhämtades1987höstenUnder
1985.4novemberden 1LuxemburgtillJohannesburgfrån1101

1996 vidtogsSydafrikaspåref höstenutredningUnder PU:s av
för-ochkontrolleradesInterpols registerärendet.åtgärder i enflera nya

Interpol. IviaTysklandtillskickadesEsserFranzbeträffandefrågan
haWiesbadenInterpolville1997Tyskland i junifrån upp-mersvar

Esser-spåret" blevFranzbeträffande hursakförhållandenagifter om
känt.

journalistenandrakontaktade den1996oktoberbörjanI av
anledningiRiberdahlSolveigbrevMariDagbladet,Svenska avper

bl.a. "NärhonskrevI brevetnedan.uppgifter seKocksdeEugene
med tankesiginte hörpolisenförvånasgår jag överdagarna att av

troddeockså hon inteskrev att1987. Honförmedlade attjagtipsdet
särskiltdemkontrolleratellerallvaruppgifternatagitpolisen noga.

ochpreciseringarytterligaremeduppgifterdelåtergav honDärefter en
tysk- ellertroligenbilenanvändadenhonskrevdetaljer. Bl.a. varatt

straff ifrånflytthaskulleEsser ettFranzholländsk-registrerad.

skulle4 ingångsuppgiften männennågot, eftersom attförbryllarUppgiften var
november.2denha rest
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Tyskland 1977. I Sydafrika skulle han ha anklagats för ha begåttatt
ekonomiska brott. Han blev emellertid inte dömd eftersom han körde
ihjäl sig dessförinnan. Den hitlist källan sade sig ha innehöll, för-sett

Olof Palmes ocksåutom Mathias Hinterscheid, f.d.namn, namnen
generalsekreterare i Europeiska Fackliga Samarbetsorganisationen, och
Beit. Mari S hänvisade i samband med Beit till journalistennamnet
Anders Hzs omfattande dokumentation Sydafrika, där det skulleom
förekomma Alfred B under period bodde i Sydafrika ochen som en
gjorde sig förmögenhet på diamanthandel.en

En dryg vecka PU kontakt med Man itog anledningsenare attav
det i tidningsartikel i Expressen uppgivits hon hade ytterligareen att
information lämna. Mari S berättade källanatt uppgivit deatt att en av

han träffat vid polismötet i Durban 1986personer sommaren var en
B. Denne B antingen de varitman, männen itrevar en av som

Stockholm eller varit i deras omedelbara närhet. B skulleen som vara
sydafrikan. Polismötet skulle enligt källan antingen Interpol-ettvara

eller IPA-mötemöte International Policeett Association. Mordet
skulle ha beslutats högsta nivå, P.W. Botha. Beträffande bilenav

hon detta inte husbil i egentligatt meninguppgav var en utan mer en
vanlig bil bygger med sovplats ovanpå. Om källan sadesom man om
Mari S denne europé flyttat till Sydafrikaatt för honvar som att som
uppfattat det tjäna och leva behagligt liv. Vid förhöretettpengar
framkom Mari S varit i Stockholm iatt maj-juni 1987 och lämnat
uppgifter i ärendet till utredningsmannen Walter K.

PU efter förhöret med Mari S kontakttog med Walter K, som
mindes han sammanträffat med henne. På frågaatt han hadeom
dokumenterat förhöret han han inte säker på det; det be-attuppgav var
rodde troligtvis huruvida något framkommit.nytt

oktoberI 1996 kontaktades PU tjänsteman vid Tullkriminalenav en
i anledning de uppgifter i massmedia vid den tiden förekomav som om
Sydafrika. Tulltjänstemannen meddelade tullen sedan flera åratt
tillbaka haft husbil i beslag. Husbilen hade anträffats tjuvkopp1ad ien
januari 1990. Den tyskregistrerad och Hubertägaren R hade okändvar
adress dömd för brott. I anledningsamt tipset lät PU genomföravar av

teknisk undersökning bilen. I protokoll undersökningenöver haren av
det antecknats inget anträffades kunnatatt sättas i samband medsom
mordet statsministern.

Tips samband mellan mordet på Olof Palme och mordet på ANC-om
ledaren Chris Hani. januariI 1993 hörde kvinna bevistaten som

biografföreställning Olof Palme den 28 februari 1986,samma som av
sig till polisen. Hon hon tyckte den 40-årige polack,attuppgav som
nyligen hade mördat kommunistledare i Sydafrika,svart mycketen var
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ha medskulle kunnaochi förhörbeskrivitden honlik somperson
på Olof Palmemordet göra.att

mordetuppgiftlämnademaj 1993slutetI attomen personav
ellerförövatshaskulle kunnaOlof Palme sammapersonersammaav

ChrisANC-ledarenlåg dödsskjutningenbakomorganisation, avsom
Derby-LewisChris Hani hettelåg mordetbakomHani. Paret som

hette Walus.skötoch han som
noteradestipsen och detår följde1993 PUseptemberI uppsamma

utredningen.kända inomeller WalusDerby-Lewisvarken paretatt var
fleraförfrågan beskrevstill DärUD.skickade PUoktober attI upp-en

kom-årsskiftet 1992/93kringmordetaktualiseratgiftslämnare
ochCliveochSydafrikaChris Hani iledaremunistpartiets ettatt par,

haskulleWalus,invandrare JanuszpolskDerby-Lewis, jämteGail en
ochha planeratDerby-Lewis skulleåtalats för detta. Paretgripits och

fåönskadeutfört det. PUskulle haWalusmordet ochfinansierat veta
tillhördeoch WalusDerby-Lewisutförts,mordetvilket sätt paretom
vistadesberördadet käntochnågon organisation personervarvarom

Palme. PUOlofför mordetsig vid tidenhaft förde hadeeller vad
foton.personuppgifter ochfåockså hjälp medönskade

Pretoria. Enligt denfrån ambassaden i1994 erhöll PUjanuariI svar
Hani-mordeti anledningförundersökningsledningensydafrikanska av

vid tidenSydafrikavarit iWalusDerby-Lewissåväl Clivehade som
inrikesministerietsbaseradesPalme. DettaOlofför mordet svar

Cliveresandestatistik.baserades flygplatsemasi sinregister, tursom
konservativaparlamentariker förkändDerby-Lewis mest somvar
tillsammans.och Walushonomplaneratshadepartiet. Mordet av

och under-Hanis bostadfått uppgift rekognosceraiWalus hade runtatt
bilsådan rekognosceringsturvidrutiner. Detsöka dennes pervar en

hadeWalussitt hus.utanförHanihade upptäcktWalus ensamsom
bakifrånförstaHani; detskottskjutit fyrastigit bilen och motur

sig ihade sedan lugntmaskerad,varithåll. inteWalus, sattnära som
pekakunnat gär-hadefrån vittneplatsen. Ett utbilen och kört senare

Gailmedutskrift förhöretpersonproñler ochningsmannen. Foton, av
bifogades.domstolen,hade frikäntsDerby-Lewis, avsom

framgår TV-1994,majdaterad iPU-promemoria, attKarl IB. en
med f.d.intervju1994 innehöllaprilden 27Stripteaseprogrammet en

iberättadeKarl Karl BCivilförsvarsförbundet B.igeneralsekreteraren
kontaktadblivitmordettid efterhan kortdenna person somenatt av

mordetinformationsig hasadeEngland ochsig ibefann omsom
beståendekonspirationskulleEnligtOlof Palme. avenpersonen

någon säker-vidochsäkerhetstjänstsydafrikanskaffärsmän,svenska
informa-anledningiKarl hademordet. Bbakomhetspolisen ligga av
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tionen varit i kontakt med Säkerhetspolisen, efter några månadersom
hört sig och kontrollerat uppgifterna och släpptsagt attav man nu
ärendet. I TV-programmet intervjuades också biträdande spanings-
chefen i PU, Ingemar Krusell. Denne det inom PU inte fannsattuppgav
något tips eller uppslag Karl B:s uppgifter. I anledning TV-om av

hade gjortPU särskild kontroll, varvid konstateradesprogrammet atten
Krusells uppgifter stämde, dvs. Karl B:s uppgifter fanns inte i PU-
materialet.

Några veckor förhördes Karl B PU. Han berättade attsenare av
kontaktat honom brittisk medborgare han käntmannen som var en som

sedan början l970-talet. Mannen hade kontaktat honom på mån-av
dagen eller tisdagen efter mordet. Han skulle komma till Stockholm
dagen därpå dåoch bad få träffa Karl B. För Karl B berättadeatt

engelska underrättelsetjänsten fått6MI informationattmannen attom
mördaren skulle sökas bland sydafrikanska kontakter och det fannsatt

samband mellan sydafrikansk vapenhandel och mordet.ett En svensk
polisman eller poliskälla vid Säkerhetspolisen skulle inblandad.vara
Efter det Karl B mottagit denna information hade han försöktatt
komma i kontakt med PU telefon misslyckats. Han hade därförper men
talat in informationen på band. Bandet hade hans informations-
sekreterare lovat lämna till Säkerhetspolisen i Uppsala, eftersomatt
denne kände arbetade där. på såBandet lämnades sätten person som
till Säkerhetspolisen i Uppsala veckan efter någramordet. Efter
månader, i maj-juni, hade Karl B bett informationssekreteraren, som

avliden, kontrollera vad hänt i ärendet. Denne hadeattnumera var som
kommit tillbaka med uppgiften "att det och det har inteär lett tillutrett
någonting.

Mer konkret hade informationen inneburit Boforsaffären ochatt
provisionema i denna spelat roll för mordet. Ett provisionsföretagstor
AI Services hade mottagit och i detta hade bott iägarenpengar
Sydafrika och Rhodesia. Chefen skulle heta Robertson eller Donaldson
och skulle bo omväxlande i London och Johannesburg. anledningI av
informationen hade Karl skrivitB artikel i Civilförsvarstidningen,en
där påpekadehan vapenhandeln och de fanns där kundeatt pengar som

spår Därefter någothade mycketett egendomligt in-att nystavara
träffat, enligt Karl B. Han hade blivit uppringd direktören vid Boforsav
Martin Ardbo, försäkrat detta absolut felaktigt ochattsom attvar man
inte skulle vidare på spåret,det eftersom det skulle kunna skapa
åtlöje kring civilförsvaret och Karl B.

Ytterligare vecka i slutet maj 1994, hörde PU Walteren senare, av
K, bekräftade han under aktuell tid sektionschef vid säker-attsom var
hetspolisen i Uppsala. Walter K dåhan vid tiden bandetattuppgav
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dåhanochkommissariekurs ersattsgått atthadelämnatsskulle ha en
uppgifter.Karl B:skännedomingenhadeWalter KN.Ernst omav

säkerhetspolisen itillärendetförfrågan iskickade PU1994juniI en
januarihalvår, idrygtefterförfrågan inkom ettSvarUppsala. - chefhadefrån den svaratkom som1995. I somsvaret, personsom

intedetochkontrolleratsdiarietför attredogj ordestid,aktuell attunder
Palmemordetangående säntsnågot bandnågra noteringarfanns attom

ingentillfrågats,anställda attdesadesVidareStockholm.till menatt
uppgifter. Ettifrågavarandeinnehållaskullenågot bandtillkände som

till-dessutomhadepolisdistriktUppsalakriminalpoliser inom40-tal
avdelade förvaritdemedenskilttalatvarvidsärskilt,frågats somman

något resultat.tillemellertid letthadeheller dettatipsmottagning. Inte
Karl B:sosannoliktdetslutsatsen atttillfört framhade attAllt detta var

Uppsala.säkerhetspolisen itillbandetlämnatinfonnationssekreterare
utredningsmanutredningsanteckningfinnsjanuari 1995I av enen

inför PUKarlframgår B attbl.a. yttratdennaregistrerad. Av attvid PU
inforrna-funderatjagharärendettillbakatänkerjag omNär nu

återfått detavlyssning ochförbandetlämnat avtionssekreteraren
redanhistorienuppgiftmedUppsalaisäkerhetspolisen attkollegan

registrera-aldrigärendetså kanskefallIintresse.känd eller utanvar
des.

gång tillsigsedan ha änväntPUvidUtredningsmannen ensynes
frånpromemorianämligenfinnsPU-materialetIsäkerhetspolisen. en

heter:bl.a.där det1995,oktober4daterad denSäkerhetspolisen,

be-våra rutiner ärhurundradevår anm.vid PU,utredningsmannenB
SÄPO gårtillmed intempostenskickasTipsPALME-tipsen.träffande som

vilkavår anm.Säkerhetspolisen,vidutredningsmanJellertill Edirekt
tipsetNär ärdet berör.handläggaretill dendelar dembokför dessa utsamt

redo-ochsänds tipsenbokföringEfterelleråter till Efardigbearbetat,
SÄPO:s registratorviainkommerTipsRKP/A.tillbaka tillvisningen som

kontrollerareller Jtill Edärefterdiarieförs, omliknandeoch sombrev
diarie-redanSÄPO. det ärellerE enärBokförsvidnågot käntär av

åter-får hanintefrågor,sinafåttförhoppning BMedfört. omatt svar
mig.tillkomma

Ölvebromed HanskontaktSchoriPierre1994oktoberIBoris E. tog
journalist,svenskkontaktatsfrån Sydafrikahanberättadeoch enavatt

f.d.träffathadeBoris E,Journalisten,för.förtroendehade enhansom
mordetinformationhadehanberättatSydafrikai att ompolisagent som

dokumenttillgång tilleventuellt haskulle somPalme. Agentenpå Olof
för-sig iBoris Eskulle be sättaSchoriinformationen.bekräftakunde

Ölvebro.medbindelse
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Några Ölvebro.dagar ringde Boris E Boris E ombadssenare upp
efter kort referat vadett hänt skriva ned sina uppgifteratt ochav som
skicka in dem till PU.

I 17-sidig inkom vecka efterrapport,en telefonsamtalet,som en
Boris E han nyligen kommit frånhemattuppgav veckor lången sex

filminspelning i Sydafrika. Under hade han intervjuatresan en
avhoppad f.d. chef för säkerhetstjänstens dödspatruller, Dirk C. Denne
hade under intervjun frågat Boris E ville ha information mordetom om
på Olof Palme och nämnt han hade kollega hadeatt sakeren attsom
berätta. Därefter hade Boris E sammanförts med källa A,en person,

tidigare arbetat teknisk i densom sydafrikanska säker-expertsom
hetstjänsten. Källa A berättade mordet Olof Palme planeradesatt av
Sydafrikas främste spion i modern tid, Craig W. Craig W hade som ung
polisaspirant fått i uppdrag börja studera universitetetatt med syfte

infiltrera regimkritiskaatt organisationer. Under 1970-talet hade han
infiltrerat och saboterat biståndsorganisationen IUEF International
University Exchange Fund i Geneve, vilken leddes svensken Larsav
E. Craig hadeW iscensatt flykt tagit sig Sydafrika.genom Hanen ut ur
fick därefter anställning i IUEF och blev bäste vän med Lars E. I
IUEF blev Craig W vice direktör och informationsansvarig. Han hade

sådan förskingrat belopp, bl.a. köptes Daisysom stora Farm in och
byggdes till träningsläger för den sydafrikanska polismaktensupp
terrororganisationer. Projektet infiltrera IUEF gick under kodnamnetatt
"Operation Daisy. slutetI 1970-talet hade Craig W försöktävenav
infiltrera IDAF International Defence and Aid for Southern Africa i
London, vilken viktig organisation i kampen apartheid.var en mot
Denna hanterade penningsummor. Bl.a.stora Sverige via hemligagav
konton hos SIDA bidrag till IDAF:sstora verksamhet. Denna
infiltration misslyckades dock. 1980 hade Craig W, i samband med att

sydafrikansk hoppat av, avslöjats.en agent Hanannan hade därefter
återvänt till Sydafrika. Han hade varit inblandad i CCB Civilsenare
Cooperation Bureau, vilket den organisation byggt Thevar som upp
third force i Sydafrika. The third force hade sysslat med aktioner

gått på mörda regimmotståndare,ut att skapasom splittring och hat etc.
Craig W hade därefter gått till civilöver verksamhet och sysslade nu
med bl.a. fastighetsaffärer. Källastora A hade arbetat med Craig W i
dennes företag Longreach. Företaget hade sysslat med spioneri,

och morduppdrag.attentat Craig W umgicks med bl.a. Peter C, som var
den genomfört sprängattentatet ANC:sperson kontorsom imot
London. Tillsammans med källa A och Dirk C hade Boris E besökt de
gamla träningslägren Vlakplaas, för vilken Dirk C varit chef, och Daisy
Farm. Båda lägren hade föranvänts utbilda ochatt träna agenter att
kidnappa, och mörda regimens motståndare.tortera
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detkonkret berättatkälla Ahade attpå Olof PalmeOm mordet mer
Kodordet föriställen Europa.fleraochJohannesburgiplanerats

deltagit iagents hadesecuritySvenskaHammer.mordet opera-var
ochrörelsemönsterOlof Palmeskartläggationen vanorattgenom

säkerhetsagenterdessaavdelningmordet. Denföreveckorna som
chef. Denkvinnahaftskulle havidarbetat som varpersonsomen

tidigareW,AnthonyStockholmiplatsmordetansvarig för var
medsyssladeelitförbandScouts;SelousRhodesiasikapten ett som

grannländer.medRhodesiamord iochsabotagekommandoraider,
sysslaochMocambiqueigård Beirapåsades bo näraAnthony W en

i mordetinblandadskullemed affärer. En varvaraperson somannan
mordetMotiven tillsläktskap.skandinavisktmedsydafrikanPaul A, en

dentill kampenstödSverigestvå. rörde motförstaDetskulle vara
landdetSverige1980-talet.regimensydafrikanska somvar

Olof Palmealla ochmotståndsrörelsemastöddeekonomiskt mest av
skulleandrastödet. Detbakomdominerandeden varastatsmannenvar

personlig kon-haftsades haCraig W,motiv förprivat enrentett som
försvunnagälldehållhake denneochOlof Palmemedflikt somen

biståndspengar.
Syd-sittockså underhanBoris Eberättade attI rapporten

sitthade berättatCraig W. Dennemedkontaktvarit iafrikabesök om
Craig1977.BikoStevei gripandetinblandningsinoch bl.a.liv avom

på Olof Palme.i mordetinblandningallförnekathadeW
avsågsitt liv,rädd förkälla A, attpåpekadeBoris E att varsom

Truthvittnesmål TheinföravläggaSydafrikaamnesti isöka attgenom
ochSanningskommissionen,TRC,Commission"Reconsiliationand

amnesti. Källagarantifickintehanframträdavillehan inte omatt om
utanförpolissvensklåta sig hörasbereddBorisenligt EA att avvar

slutligen PUvarnadeBorisgaranti. EsådanfickSydafrika han enom
gamladeneftersommyndigheter,sydafrikanskamedkontaktför att ta

rekommenderadeBoris Efanns kvar.utsträckningiregimens män stor
Omar,DullahjustitieministerSydafrikastillvända sigstället PUi att

på.och litademedvarit i kontaktsjälvhansom
krimi-ochBoris Ebesökte1994novembermittenI enav

Ölvebro. haftinnandagenBoris hadeELuleåfrån Hansnalinspektör
komrädd. Man överensmycket attkälla A,kontakt med omvarsom

för iSydafrikamöjlighet lämna attpåskynda källa A:sförsöka att
vittnesmål begäraochned sittskrivaSverige, kunnaimöjligenEuropa,

informeradesSchori,Pierreuppsöktesdagamnesti. Samma omsom
dagSammaförfarandet.påskyndaförsökaombadsochsituationen

DärvidGunnmo.Polisförbundet, Gunnoiockså ordförandenbesöktes
PolisförbundetochBoris Emellan attkontraktdiskuterades omett

iledSom1995.underseminariumvidmaterial ettBoris Ezsutnyttja ett
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förberedelserna inför seminariet korn överens källa ocksåAattman om
skulle kunna användas varför Polisförbundet berett bekosta källaattvar
A:s till Sverige.resa

ÖlvebroI slutet 1994 upprättade Hans sammanfattning vadav en av
dittills hänt i ärendet.som

I brev, daterat i februari från1995,ett justitieminister Laila
Freivalds till den sydafrikanske justitieministem Dullah Omar, redo-
gjorde Freivalds för de uppgifter kommit fram i mordutredningen.som
Därefter gjordes förfrågan svensk polis skulle kunnaen om samman-
träffa med källa påA svenska ambassaden i Sydafrika.

I början Ölvebro1995 meddelade Solveig Riberdahl Hansav mars
hon talat dåvarandemed expeditionschefenatt i Justitiedepartementet,

Stefan Strömberg, Freivalds varit i kontakt med denuppgett attsom
sydafrikanske justitieministem. Denne hade lämnat positivt besked

Ölvebrobeträffande källa SammaA. dag hade talat med Boris som
någrahan veckor före Ingvar Carlssonsuppgett att och Laila Freivalds

besök i Sydafrika varit i telefonkontakt med källa A. Denne dåskulle
Borisflytta. E hade fåttinte någon adress. Han hade därefter försöktny

nå källa A telefon misslyckats. Boris E hade talat medävenper men
källa A:s advokat, också sökt källa A nålyckas honom.utansom att

ÖlvebroDärefter stod Hans i förbindelse med Boris iE augusti
1995 och i maj 1996. Dessemellan hade Boris långE under tid påvarit

i Söderhavet. Vid tillfället meddelade Boris E hansenaste varitresa att
i kontakt med källa A i april 1996 och dådenne hans ärendeatt sagt att

tagits i Sydafrika och han beredd träffa Boris Enu attupp attvar
någonstans i Europa.

Samma dag den 26 september 1996 Eugene de Kock isom
Sydafrika lämnade uppgifter mordet Olof Palme hörde Boris Eom

sig till PU. Han berättade han talat med källa A veckorav att ett par
tidigare. Denne hade då Boris E söka Eugene de Kock föruppmanat att

få de uppgifter källa A lämnatatt bekräftade. Boris E berättadesom
också han under dagen försökt nå källaatt A misslyckats. Iställetmen
hade han till källa A:s advokat framfört antingen vårgälleratt över-
enskommelse eller skiter Ni i allting såoch i måstefall jag lämna ut

och övriga uppgifter till polisen.namn
I telefax-meddelande till iPU slutet september 1996 avslöjade såav

Boris E källa A:s identitet. Källan Riian S och hans ombudvar var
advokaten Vim C. I början oktober 1996 överlämnade Boris E tillav
PU dokumentation från sin till Sydafrika. mittenI månaddennaresa av
höll PU mycket omfattande, långt,59-sidor kompletterandeett förhör
med Boris E.

ÖlvebroJan Danielsson och Hans försökte under sin utredning i
Sydafrika 1996 se fånedan ståndtill förhör med Riian S detett men
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Ölvebro kommissionenförvad HansEnligt uppgettmisslyckades.
något.inte tillleddedet14 dagarS imed Riianförhandlade de men

Riian SbetecknatÖlvebro kommissionenmedsamtalihar somHans
förundersökningsledaren JanharslutsatsSammainformationssvindlare.

redovisat.Danielsson

1996uppgifter höstenKocksdeEugene

Kockdepolisbefälet Eugenef.d.detlämnade1996september26Den
rättegång depågåendePalme i motOlofmordetuppgifter enom

Craig Wvetskaphadehanberättade attKockdePretoria.Kock i att om
Olofmordetlåg bakomLongreachoperationiandraoch personer

Kocksdemåste undersökas.faktadessaframhöll upp-ochPalme att
svenskasydafrikanskasåväliuppmärksamhetfickgifter somstor

massmedier.
mängdaktivitet. Enfebrildärefterrådde dagarna nyaPUInom en

med UDkontakterintensivahadePUsamtidigtin,strömmadetips som
i för-stodi sinvilkaKapstaden,Pretoria och turiambassademaoch
framPUskaffadeVia UDmyndigheter.sydafrikanskamedbindelse

Kriminalkommis-uppgifter.KocksdeEugenedomstolsprotokoll över
svenskafleraKengagerades. JanJohannesburgisarien Jan K en avvar

Sannings-s.k.sydafrikanskaarbetade i denSIDApoliser genomsom
införskaffaombadsKutredningsenhet. Jan attTRC,kommissionens,

inblandning isydafrikanskeventuellinformationtillgängligall om
Sydafrika-fleraockså medkontaktPUOlof Palme.mordet tog

iuppslagentidigaredesammanfattning överkortareEnkännare.
upprättades.avsnittet

förundersökningsledningenskickade1996oktober genom3Den
förmedgivande"BegäranDanielssonochRiberdahl JanSolveig omen

angåendeuppgifterinhämtaSydafrikaipolisåklagare ochsvensk att
Sydafrika, BoiAmbassadörentill UD.PalmeOlofmordet

justitie-Sydafrikasmedkontaktvarit idå redanhadeHeinebäck,
angelägenoerhörtunderstrukit hanOmar,Dullah attminister varsom

för-påståendena. Omarde härutredningenigår bottentillvi avatt
svenskadeoktoberden 4Heinebäck attmedsäkrade vid möteett

Sydafrikaochalla planassistansmöjliga attfå bästaskulleutredarna
frånanländaskullebiståförsitt teametskulle attgöra yttersta som

Sverige.
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Efierforskningséitgdrder Sydafrikai oktober-novemberi 1996

Det beslöts sedermera svenska utredare skulleatt inhämta uppgifter i
Sydafrika. Förundersökningsledaren Jan Danielsson och spanings-

Ölvebroledaren Hans den 10 oktober 1996. Deavreste stannade fyra
veckor. Under denna tid sammanträffade de med mängden personer,
bland andra justitieministem Dullah Omar, säkerhets- och polis-
ministern Sydney Mufamadi, överåklagaren DOliviera m.fl. Ett drygt

förhör5tiotal genomfördes. Via den sydafrikanska polisen, sannings-
kommissionen och andra Ölvebromyndigheter fick Danielsson och
också tillgång till del dokumentation, bl.a. utdrag de polisiäraen ur
registren.

Av PU-materialet framgår följande den informationom som
inhämtades i Sydafrika.

Eugene de Kock. Eugene de Kock, f.d. vidöverste sydafrikanska
säkerhetstjänsten och chef för Vlakplaas, hade den 4 majarresterats
1994. åtalatsHan hade för 129 brott och dömts för 89, bl.a. för flera
mord. När de Kock lämnade uppgifterna sydafrikansk inblandning iom

påmordet Olof Palme ingick de i det de Kock anförde till sitt försvar.
Han hade sökt anmesti. Enligt uppgift till kommissionen från Hansen
Ölvebro dömdes de Kock till års285 fängelse under tiden Danielsson

Ölvebrooch vari Sydafrika.
ÖlvebroDanielsson och sammanträffade med de Kock dagen efter

det de anlänt till Sydafrika, dvs.att den 11 oktober 1996. Förhöret hölls
liksom övriga förhör på engelska och de Kock hade sin advokat
närvarande.

de Kock berättade Philip Powell denatt 1 oktobersenator 1993 givit
honom på och adress till kallades The Shooter.namn en man som
Denne enligt Powell inblandad i mordet Olof Palme ochvar denvar

avfyrade skotten. de Kock mindes inte påsom Dettanamnet mannen.
och adressen hade han skrivit i anteckningsbok, förstörts iupp en som
samband med han Det dockatt inte den W omtalasgreps. var som

Powell hade gjort mycket klart för de Kock Theovan. Shooteratt var
svensk "intelligence officer, bosatten i Turkiet ochsom numera var

de Kock hade minne han skulleett kapten.att Anledningen tillav vara
Powell lämnat dessa uppgifteratt till de Kock de två hadeatt ettvar

mycket förhållandeöppet till varandra. För det fall de någonKock gång
kom till Turkiet kunde han söka kontakt med Enligt de Kockmannen.
hade Powell arbetat för den sydafrikanska polisen inom STRATCOM -Strategic Communications, sysslade med propaganda ochsom mer

5 I det följande talas för enkelhetens skull "förhör, vilket det egentligenom
inte kan ha frågavaritsägas om.
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frontgått till adärefterPowell hade övertricks.dirtymindreeller
käntunit,intelligencemilitaryof the somsom varcompany

Intelligence.of CovertDirectorateDCItillhördeLongreach. Detta -
skulleLouis N,polisman,Craig EnW.LongreachChef för annanvar

Powellochhade hanKockEnligt deLongreach.också inblandad ivara
minnaskundeintehanläger,iminuter45vid i ett sompratats ca

Powellmedförsökthade hantillfällepå. Efter detta pratanamnet
på Theminnasdå heller kunnatintehade namnetPowellnytt, men

Cindyhustrudennesochtill John LhänvisatPowell hadeShooter.
tidigareeftersom deoperationen,helavisste alltdessaoch attsagt om

WAnthonyskullefrån CDirkuppgiftEnligtCraig W.förarbetat enen
emellertidKockPå fråga de attnedan.inblandad se uppgavvara

KockEnligt deAnthony W.sigskulle haaldrigCraig använtW varav
uppgifter.sådanalämnadehanefter närDirk C bara ute pengar

underrättelseofficer ellersvenskShooter" skulleTheAtt enenvara
1996novembermitteni Sverige. Isådan följdesf.d. avsenare upp

SäkerhetspolisenvidMalmströmpolisöverintendenten Kurtmeddelade
förflutetochgradnågon med kaptensfannsTurkiet intedet iatt person

underrättelsetjsvensk änst.i
KocksÖlvebro dekommissioneninför atthar uppgettHans

fått dem,delPUochi kopiakvarsig finnasvisatanteckningar att av
ellernågon adressnågot svensktinnehöllvarkende namn,attmen

Turkiet.tillnågot telefonnummer

Ölvebro Syd-undergjordeoch HansDanielssonPowell. JanPhilip
FreedomInkathaförfå träffaförsökfleraafrikabesöket senatornatt

tillmedverkavilleintePowell, ettPowell.Philip samman-Party, som
någonlämnathan intehälsapartikollegaviatill slutträffande, lät atten

påstått.Kockdeinformationsådan som

ochDanielssonsammanträffade Jan1996oktober16Jonathan L. Den
Pretoria.iÖlvebro ambassadensvenskaLJonathanmedHans

Palme. HanOlofmordetkännedomförnekade allJonathan L om
då intedeCraig W,skolagått i attberättade han menatt somsamma

dåträffadesoch deblivit godahade de vänner1980kände varandra.
tillfällenågothade vidåret. Jonathan Lgångerdå,och ett ompar

London."W" iomtaladeträffat den ovan

Boris E.underRiianOmRiian ovanse

sig till1996oktoberbörjanihörde redanAnthony WAnthony W. avav
ochchockadhanmeddeladeochi Maputoambassaden attsvenska var

såönskadeHanhonom. snartanklagelserna sombestört motöver
för dessaklartochutredarna göra attsvenskafå med demöjligt prata

mordethaft med göra.intehan att
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ÖlvebroJan Danielsson och Hans sammanträffade med Anthony W
svenska ambassaden i Pretoria den 15 oktober 1996. Anthony W

berättade han född 1949 i Rhodesia.att Han hade årarbetat 16 ivar
armén och slutat kapten i Selous Scouts i oktober 1979. Officielltsom
hade han inte slutat förrän i april 1990. Efter det han slutat inom detatt
militära hade åkthan till Sydafrika och privat företag,startat ett som
huvudsakligen höll med säkerhet för kommersiella företag. Sedan
flera år tillbaka drev han företag i träbranschen i Beira,ett
Mocambique. Under perioden april november 1986 hade han en-
affärsrelation med Craig W. Anthony dåW hade arbetat "fellowsom
director i företag kallat Longreach. Detta företagett byggdes upp
särskilt för riskanalysergöra och hade i principatt bara klient, etten
företag hette GMR, leddes Mario R. Anthony W hadesom som av
blivit bekant med Craig W och århalvt innan Longreachett ett

Såstartades. länge Anthony W involverad i företaget sysslade hanvar
endast med riskanalyser. Han märkte varken militära eller polisiära
influenser i företaget. Anthony W han hade besökt mångaattuppgav
länder, aldrig Skandinavien. Han kände någrainte svenska polis-men

och hade intemän träffat några sådana. gångenFörsta han hörde talas
påmordet Olof Palme två veckor före dagens sammanträde,om närvar

"Sydafrikaspåret" aktualiserades i medierna. Anthony W visade upp
sitt till styrkande han varit i Sydafrika vid tiden föratt mordet.pass av
På frågor Anthony W han kände Riian S eftersom denneattuppgav
varit livvakt Mario R under tiden i Longreach, han kände Peter Catt

Craig W, han hälsat de Kock vid tillfällenatt undergenom ett par
Longreach-tiden, han inte träffat sig Dirk C elleratt W.men vare

En vecka lämnade Anthony W via sin advokat till Jansenare
ÖlvebroDanielsson och Hans registreringshandlingar, utvisande att

företaget Longreach registrerats Jersey den 17 april 1986.

Craig W. Den 1 oktober 1996 skickade den svenske ambassadören i
Sydafrika till PU kopia brev Craig W skrivit till Svenskaetten av som
Dagbladet i augusti 1987. Brevet hade skrivits i anledning denav
artikel, tidningen hade publicerat den 27 maj år,som samma se ovan
under Svenska Dagbladets scenario". I brevet beklagade Craig W
Olof Palmes död och framhöll hur ochsmärtsamt groteskt det haattvar
blivit anklagad för ligga bakom dennes död. Därefteratt framfördes
klagomål tidningen, publicerat artikelnmot minsta försökutan attsom
gjorts kontakta Craig föreW publiceringen.att brevetI ställde Craig W
också frågan allvarligt skulle kunna den syd-vem som tromera att
afrikanska polisen, tränad iär öken-krigföring, skulle ha kunnatsom

i månader i de svenska skogarnatre mitt i vintern blicampa utan att
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Olof PalmemördatStockholm,sig tillförflyttathadärefterupptäckta,
spår.minstaförsvunnitsedan haoch utan

Craig W.medlångt förhörtimmarhölls1996oktober18Den ett tre
ifängsladsuttitCraig W ettAngola, därLuanda,i parhöllsFörhöret

CraigberättadeförhöretVidviseringsproblem.anledningveckor i av
Sydafrika,istudentrörelseninfiltrerat1970-taletbörjanihur hanW av

erbjuditsELarsdärefterhur hanoch1975landetflytthanhur avur
han1978 hadeGeneve.iIUEFvidinformationsansvarigarbete som

UnderE:soch Lars närmastedirektörställföreträdande man.blivit
arrangeradesBesökengånger.Stockholmi avhantiddenna ett parvar

BerntHellström,Schori, MatsPierrebl.a.träffadehanochSIDA
säkerhetspolissydafrikanskavhoppadavslöjade1980mfl.Carlsson en

däreftertvingadesoch hansydafrikansk agentCraig Watt var
chef förhan1980-85periodenUnderSydafrika. enåtervända till var

utbildadevilkenSäkerhetspolisen,sydafrikanskadeninomavdelning
förSydafrika,artikelihan1984 skrev attinfiltratörer.tillungdomar en
detstyrkormilitäraanvända sina motbordeintedemokrati,förbliatt en

ellerCIA-möjligenhanhuruvidadåhadefolket. Det utretts varegna
funderadeochSäkerhetspolisentröttnade hanDärefterKGB-agent.

tagit1985-86årsskiftetvidhadepolitiskt. Hansigpå att engagera
ofDirectorateTheDCCchef förTolletjie B,Brigardiermedkontakt
WCraigunderrättelsetjänsten.militäradeninomCollectionCovert

chefochöverstelöjtnanttjänstaccepteradeocherbjudenblev somen
världen.ÖvrigaLandeAndersektionenför

fungeradeLongreach,företagetstartade han som1986aprilI som
säker-medsyssladeLongreachDCC.iarbeteför hans"täckmantel

ochMario Rmedkontakttid ivid dennakomWCraighetsarbete.
arbeta. IkomsmåningomsåCraig W attvilketiGMR,företagdennes

underrättelse-militäraiarbetesittCraig Wslutade1987början av
engagerade sigcivilt. Hanheltarbetadärefterkomoch hantjänsten att

Parla-tillnomineradpartietoch blevNational Partyförpolitiskt av
Council, därPresidentsi themedlemtillutnämndes1987 samtmentet

heltid.affärsmanhanDärefter blev1990-91.arbetade tillhan
Stockholmvarit iintehanCraig WfrågorPå särskilda attuppgav
polismän,svenskanågrakändeintehanIUEF,arbetade isedan han att

hadealdrighanochSverigeipoliskontakternågra atthadeintehanatt
underdenneW,Anthonyberättade attWCraigOlof Palme.träffat om

affärerförsöktde göraLongreach,konsult i attanställdvarittid somen
tillhade flyttatdärefterWAnthonyochSydafrikaitillsammans att

berättade hanSRiianOmträföretag.sitthandärMocambique, startat
Mario Rsäkerhetsvaktuppdragfått enhansdenne att varaatt

farmendrivafåtthadeRiian attägde.Mario Rfarm pengarsomsom
tillgångarna.allaspenderatochgodsägarelevthademed, ensom
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Craig W hade i anledning härav avskedat Riian i sin undertursom
sålt1987 information till journalist för skämma Craig W iatten ut

valkampanjen. Riian S hade några år blivit rik affärsman.senare en
Craig W misstänkte Riian S rörde sigatt med knarkpengar från
Colombia någotoch brast bubblan". Riian S förlorade då allt.senare

Alltsedan Svenska Dagbladet publicerade artikeln honom 1987om
hade rykten Craig W:s inblandning isurrat mordet på Olof Palme.om
Craig W vidare förutom Riian Satt Eugeneäven de Kockuppgav var
ñentligt inställd till honom eftersom han lyckats sig i detanpassa nya
samhället, medan de Kock misslyckats med detta. Om "W" berättade
Craig W han lärt känna denne i USA. Watt fick Craig W:s uppdrag

åka till London ochatt PAC. I London lärde W känna Peterspana
C om Peter C, nedan. Peter C hade vid tillfälle W stulnase ett gett
ANC-dokument. Craig W sade sig känna Peter C väl. Peter C hade bott
hemma hos Craig W under längre dåtid Craig fåttW "försörja"en
denne. Detta hade Craig W på ochtröttnat Peter C hade blivit sur.
Slutligen försäkrade Craig W han inte hade något med påatt mordet
Olof Palme och han tillgöra llOatt skulleatt samarbeta förprocent att
försöka rentvå sitt namn.

I brev daterat den 25 oktoberett 1996 ställt till statsminister Göran
Persson framförde Craig W via ombud klagomål de svenskamot
utredarna. I brevet sades bl.a. Craig W, suttit fängslad tvåatt isom
veckor, varit rädd för vad kunde hända han inte samarbetadesom om
med svenskarna och Craig påW grund förhöretsatt längd inteav
kunnat återvända till Johannesburg med reguljärt flyg dag.samma
Vidare anklagades de svenska utredarna för ha kränkt Craig W:satt
rättigheter flagrantly breaching all priciples of law and that clientour

being improperly deprived of his rights by this device .was
Ambassadören i Sydafrika, Bo Heinebäck, upprättade i anledning av

klagomålet förslag till s.k. Sprachregelungett språkregel, vari samt-
påståendenliga bemöttes.

ÖlvebroDirk C. Jan Danielsson och Hans sammanträffade med Dirk C
den 23 oktober 1996. Dirk C berättade sin bakgrund vid denom
sydafrikanska säkerhetstjänsten. I början 1980-talet han chef förav var
Vlakplaas; träningsläger, där vita rekryterett utbildades i begåatt
diverse våldshandlingar. Dirk C hade själv varit inblandad i mord,
bilstölder Han tröttnade emellertidetc. allt detta och önskade sluta

medicinska skäl. Innan han hann sluta blev han inkalladav till chefen,
suspenderade honom Dirk C fick varför.som utan Efter fleraatt veta

månader väckte Dirk C talan vid domstol för få återgå till polis-att
arbetet. I "polisrättegång 1985, dåstor Craig W uppträddeen som
"stjärnvittne", anklagades Dirk C för ha uppträttatt sättett som var
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poliskårenvidslutaC tillätsDirkställning.hansovärdigt av
1980-taletslutet1986. Ijanuarisistaskäl denmedicinska av
Sydafrika.lämnatvingades hanunderochANCkontaktade han ett tag
kontaktadblivit1994/95årsskiftethur hanberättade vidareDirk C runt
någottillkändefrågat hanhadeBoris E. Dennejournalisten omomav

detRiian Sdå enligt ärhadeDirk COlof Palme.mordet svarat att
Dirk Cligger bakom.Craig WochmördarenAnthony W är somsom

förränWAnthonytalaseller hörtträffatvarkenaldrighade själv om
denneDirk Cberättade ärRiian SOmhonom.S nämnde attRiian en
Craig iWarbetatväl och närakändehanpolis,tidigare somsom

iCraig Wuppgifteri vilkadärefterspekuleradeCLongreach. Dirk som
uppgifterRiian S:ssig medförsvaratänkasskulle kunnaförhör motett

thisand allRiianchasedthat hetheressadeoch awayrumours
iC,med Petergodsig ävenDirk C vännonsense. somvarauppgav

hadeCKock. Peterdemed Eugenegodskulle vänsin tur vara
detDirk CtillförstOlof Palmemordet attbeträffande sagt var en

hadeCmördaren. PeterTurkietbodde ikille senaresom varsom
sigDirk CW.mördarenochdettaspecificerat sagt att uppgavvar
Påsammanhang.någotW italaseller hörtträffat annataldrig ha om

Sverige,besöktaldrig hadeC hanDirk attfrågorsärskilda attuppgav
talashade hörtinteoch hannågra polismänsvenskainte kändehan att

sambandSydafrika. Iivaritskulle hanågra polismänsvenskaattom -
denneöverlämnadeCmed Dirksamrnanträffade ettutredarnamed att

till-önskadehanHitsquads,manuskript, benämntl50-sidigt somca
utredningen.föra

journalistC viahörde1996 PeteroktoberRedan den 1C.Peter aven
besökte handagPretoria. Sammaiambassadensvenskatillsig

upprördCHeinebäck. överPeter attBoambassadören personervar
på Olof Palme göramed mordethaftinte attsäkerhan varsom

nedlåtandesiguttaladeCAnthony W. Peterandrablandpekades ut,
håll.allasigoch uttalaromkringspringerC, nuDirk somom

pilot iarbetadeochi EnglandföddhanberättadeCPeter somatt var
hade han1980-talettill mittenMocambique. FramSydafrika och av

bl.a.hadeHansäkerhetstjänsten.sydafrikanskadeniarbetat agentsom
London.bl.a. iutomlands,ANCinfiltreratillanvänts att

Olof Palme. Hanmordetinblandning iförnekade allCPeter
påstodsW,höll idenWi stället vapnet.pekade somut somsom

Olofskjutafått uppdragetåsikter, hadepolitiska atthögerreaktionäraha
CraigförinomsäkerhetstjänstensydafrikanskaPalme den ramenav

tillanknytningarC,enligt PeterW hade,Longreach.operationW:s
förflutethadeunderrättelseverksannheten. Hansvenska ettden som

i1980-taleti mittenbefann sigochFN-soldat i Kongosvensk av
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London. år,Under flera troligen 1983-86, samarbetade W med syd-
afrikansk säkerhetstjänst fully paid agent. Craig W undersom en var
denna tid W:s kontaktperson och den betalade dennes lön. Wsom

enligt Peter C tuff bröt lätt vid förhör. Detytanvar men samman var
W hade avslöjat den sydafrikanska säkerhetstjänstens operation isom
London, avslöjande hade lett till Peter C dömdesett tillattsom
fängelse två år.i

Peter C, övertygad hans uppgifter korrekta, sadeattsom var om var
sig inte någraha bevis i saken. Han hänvisade dock till Eugene de
Kock han brukade hälsa i fängelset.som

ÖlvebroJan Danielsson och Hans sammanträffade inte med Peter C
under sin vistelse i Sydafrika eftersom han befann sig iresa grann-
länderna.

I uppslaget finns intaget tidningsartiklar från Expressen den 6
respektive 10 februari 1997, vilka framgår Peter C skulle haattav
avlidit den 9 februari 1997. Han hade lastbil hos godreparerat en en

lastbilen plötsligtvän när startade och klämde fast honom vägg.mot en
Enligt artikeln tydde inget på det skulle frågaha varit någotatt om

olycka.änannat en

Viss utredningövrig under denna tid

ÖlvebroUnder tiden Jan Danielsson och Hans vistades i Sydafrika på-
gick intensivt utredningsarbete i Sverige. PU inhämtadeett information

Sydafrika tala med rad Sydafrikakännare. Samtalattom genom en
ocksåhölls med kabinettsekreteraren Jan Eliasson, biståndsministern

Pierre Schori och ambassadören Mats Hellström. Ambassadören
Anders Möllander upprättade särskild promemoria Olof Palmesen om
roll i södra Afrika.

Inom PU upprättades vidare lista tiotalöver etten personer som
figurerade i utredningen i denna del. Listan skickades till säker-över
hetspolisen och till kriminalunderrättelsetjänsten förfråganmed om
något känt aktuellavar om personer.

Som strömmadenämnts mängder tips in till följd denav av mass-
mediala uppmärksamheten kring Sydafrikaspåret. Bl.a. kom ett
knappt tiotal tips in Craig W varit påsynlig olika platser iattom
Stockholm vid tiden för mordet Olof Palme. fickPU i detta
sammanhang också in fotografier på påstodsett par en man som vara
spanjor och ha varit i Stockholm vid denna tid. påMannen bilderna var
mycket lik Craig W. PU följde uppgifterna och det visade sig attupp

mycket riktigt spanjor. Han hette Isodoro C. Isodoro Cmannen var
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därifrån1986 och ettfebruari16 restdenStockholmtillkommithade
Veckor senare.par

kvällstidningpåstående i1996hösten ävenunder ettutredde enPU
Inter-IPA:sorganisationenibottmordetförtidenvidCraig Wattom

Stockholm.iKammakargatanlägenhetAssociationPolicenational
till PUsigpolismänflerahördepubliceratsdet avanledningI somav

förbokningslistorårs1986få framvidareförsöktePUuppgifter.med
svenskaockså i denlätPUbevarade.intefannsdessalägenheten men

i denbottpolismänsvenskaförfrågan, därinföraIPA-joumalen somen
kontaktaombads1986februari21-28denunderlägenhetenaktuella

tiotalknapptuppgifterfram ett personerdetfick sättetPUPU. om
ipolis-SMviddeltagareflestademordet,förvid tidendärbottsom
iutlänningnågonpåhadehördes stöttdebordtennis. Ingen somav

beskrivningenpåinkunde stämmanågonellerlägenheten somperson
Craig W.av

påstodspolismanockså tipsinkomtid somUnder denna ett enom
gåttpolisfrånkomTipsetSydafrika. somivarit annanha en

medsammanträffatoch därpolishögskolan envidassistentkursen
föranleddedettautredningoch denTipsetR.polismanperson,

därpådeochSydafrikatillPolismänskapitelredovisas i resor
anmärkningarna.sammanfattandeföljande

UN

Mocambique,iambassadörensvenskauppsökte1997mittenI marsav
denneeftersomspaningschefen,träffavilleHonPU.Helena men

ihonutredningsmännen attförhonberättadetillgängliginte avenvar
sigsadeengelsktalandekontaktad varablivitfebruari somman,enav

säkerhets-sydafrikanskadenibakgrundoch haZambiafödd i en
sigkändetillbakatidsedanhanhade berättatMannen atttjänsten. en

tillfällenågotvidhade pratatNN.sydafrikanenf.d.hotad vän,enav
finsk-sammanhang nämnti dettaochPalmepå Olof enmordetom

"body-rördespårinblandad iskulle ett somtalande varasomperson,
mordplatsen.påiakttagelsergjorttvå flickorochbuildning som
med NsammanbottÖzs tidigarehadeuppgiftslämnare menHelena

sigkändeuppgiftslämnarenåren ochmedförsämratshaderelationen
kundenågot sättNmisstänktehan varaeftersom atthotad,numera

eller1993tillfälle,vidhadePalme. Hanpå Olof ettmordetiinblandad
hittathanhadeväskan etttillhörig N. Isportväskatjuvtittat i1994, en

engelska.riksradionfrån svenskainspelningmedband en
medfinsktalandedenuppgifternajuströrde personenProgrammet om
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walkie/talkie och de två flickorna mordplatsen jfr kapitel
Dekorimamannen.

ÖDagen därpå besökte Helena Lars Jonsson. Hon kompletterade
sina tidigare uppgifter och berättade uppgiftslämnaren troddeatt Natt

nordiskt möjligen finländare medvar släkt iav Sverige.ursprung, Han
och N blev bekanta 1986. hade dåN skrutit sina kopplingar tillom
sydafrikanska säkerhetstjänsten. De hade därefter umgåtts relativt
mycket och 1992 hade de bolag drev färjetrafikstartat ett isom
Maputo. N hade haft mycket dessa hade tagit slut 1994.pengar men
Han hade då flyttat in i husvagn i uppgiftslämnarens trädgård. Underen
hösten 1996 hade N försvunnit från husvagnen. Han hade lämnat kvar

väska och låda. lådanI fann uppgiftslämnarenen den rnikrokassetten
innehöll nämnda radioprogram. N skullesom vidare innehaovan en

mängd bl.a. revolver med kaliber 22, AKvapen, 47:a ochen en en
Glock-pistol 9 Uppgiftslämnaren, följt mediernasmm. som rapporte-
ring Sydafrikas eventuella inblandning i påmordetom Olof Palme,
trodde Dirk Czs uppgifteratt Anthony W skulleatt mördarenom vara
egentligen avsåg N. N skulle svenska.prata

Samma dag upprättade PU promemoria landetett över
Mocambique.

I början Öapril 1997 skickade Helena vissa kompletteringarav till
frånPU ambassaden i Maputo. Hon hade på uppsökts sinnytt av

uppgiftslämnare, berättat Natt mocambikansksom arresterats polisav
den 24 Han hade dessutom överlämnat delmars. material, bi-en som

Öfogades. Helena hade tagit påreda polisen bland Nzs tillhörigheteratt
hittat sydafrikansktre och brittisk nationalitetpass allaav som var
utställda i olika Öföreställde N. Helena skrev också det inamn men att

nyhetstidning den l april publicerats notisen arresteringen,en om som
polisen beskrivit "mycket allvarlig.som

Den 9 april 1997 publicerades i tidningen Mediafax i Maputo en
lång artikel med rubriken En mycket speciell misstänkt. Vem denär
sydafrikan hålls fängslad PIC Kan han Olofsom Palmesav vara
m6rdare. PU erhöll artikeln via ambassaden i Maputo.

Därefter PU kontakt med kommissarientog Jan K se ovan vid
Sanningskommissionen i Sydafrika. Jan K meddelade i mitten aprilav

det inom Sanningskommissionenatt fanns påakt och intresse företten
N. Ett dagar rapporterade Jan K han kundepar vidaresenare att med
N för Sanningskommissionens räkning. PU höll därefter kontakttät
med Jan K, bl.a. utredde Nzs identitet.rättasom

I slutet april åkte1997 Jan K till Maputo. Han kontaktadeav kort
därefter PU och meddelade han haft tvåatt med denmöten lokala polis-
myndigheten. Han hade därvid fått uppgift N skulle haattom en
revolver Smith Wesson .357 Magnum.
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hanEftersomPU.kontaktade Jan Kmaj 1997börjanI nyttav
hanframhöllhani klartext,talaville han intetalade i telefon attmen

Oloffrånutgångspunkt mordetmedansåg mycket intressantN vara
till Sverigekopplinghadeuppgifter. NföljandelämnadePalme. KJan

vidfamiljsvenskhade adopteratsHanoch innehade rätt enavvapen.
tillfällen.fleraSverige vidbesökthadetvå års ålder, svenska ochtalade

sedan.357 MagnumSmith WessonåtminstoneinnehadeHan en
Eventuelltkassaskåp Sydafrika.iiförvarasskulle1983. Denna ett

offici-dock intehansådantytterligareinnehaskulle han ett somvapen,
sydafrikanskaverksam ifortfarandeochvaritkvar. N hadeellt hade var

medutomlandsoperationerförhaskullesäkerhetstjänsten. Han använts
skulleHanOlof Palme.mordettillvägagångssätt vidliknande som

1981 ochuppgift besöktenligthanSverigebekanta iha egensom
spioneri.misstänkt förarresterad i Maputoför närvarande1988. N satt

såvitt framkommithadeOlof PalmemordetMikrobandet om
sydafrikanskaförhaft besökhadeförsvunnit. N representanterav

Ksig bandet. Jantagit medeventuellthadeoch dessasäkerhetstjänsten
viadetaljerskickaförsökaskulleavslutningsvis hanatt meruppgav

lågt i kontakternaliggaockså bordeframhölloch hankurirpost att man
svenskaunderligtdettyckteeftersom hanSydafrika, attmed var

ifråga.underrättatshademyndigheter inte om mannen
förfrågan till säker-registerslagningar ochdärefterföretogPU en

emellertid ingafannsgjordes. Detidentiteterhetspolisen Nzs treom
uppgifter N.om

från Janskriftligdetaljeradinkommaj 1997 rapportmittenI enav
vid SAS.anställdK,bekant till Janskickats medhadeK. Rapporten en

igripitsNmedborgarensydafrikanskeKJanskrevI attrapporten
honomanmälangrund199724den motMaputo av enenavmars

misstänktedenvisathadeUtredningenmordbrand.bl.a.bekant attom
anknytningmedidentitetshandlingarolikaantal ochinnehade ett vapen

för denlång tid arbetathan underkonstateradesSydafrika. Dettill att
anhållen inärvarandeförNsäkerhetstjänsten.sydafrikanska satt

utred-sammanträffat medhadeKspioneri. Janmisstänkt förMaputo,
rådandePå grundmisstänkte.och denunderrättelsefolkningsmän, av

be-inte kunnatenligt K,Janutredningsarbetet,hadeomständigheter
promemorian hadeuppgifterna iochså grundligt önskvärtdrivas som

bedrivaMöjligheternakontrolleras.detalj kunnatdärför inte i att en
det fannseftersomemellertid goda,ingående undersökning ettvarmer

sida ochSanningskommissionensfrånmisstänkteför denintressestort
utreda N.uppdragSanningskommissionenserhållitK hade attJan

fram-följandehade bl.a.handlingaruppgifter ochAv Nzs avegna
barnhemhadeSydafrika.i Han växtfödd 1949kommit. Han uppvar

adoptivföräldrarnaAvtvå år adopterats.gammaloch pappanvar
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brittisk medborgare och svensk. Mamman hade varitmamman
missionär i Svensk Lutherska kyrkan i Sydafrika. Bägge adoptiv-
föräldrarna avlidna. Vid tillfällen hade han besökt Sverige; itrevar
början 1950-talet, 1981 och 1988-89. 1981 hade han hälsat släk-av
tingar han delvis Vid besöket 1988-89 hade han ocksåsom namngav.
besökt släktingar. Vid bägge tillfällena hade han varit i Stockholm.
Beträffande det ljudband, där radioprogram rörande mordet Olofett
Palme spelats in och anträffats vid gripandet N dettasom attuppgav
hade han själv spelat in. I samband med de Kocks uppgifter hösten
1996 hade Sydafrikas eventuella inblandning i påmordet Olof Palme
diskuterats i Maputo. En svensk i frågatMaputo hade N vadman
diskussionen rörde. Tidigare dag hade N hört radiout-samma en
sändning detta mord och han lovade därför den svenskeom attmannen
banda nyhetssändning,nästa vilket han också gjort. Bandet hade
emellertid blivit liggande bland hans tillhörigheter. Vid husrannsakan
hos N efter gripandet hade polisen hittat Av passhandlingtre vapen. en
framgick N registrerad för ytterligare revolveratt Smithvar vapen; en

Wesson .357 Magnum. förstodN och pratade del svenska. Tillen
lokala utredare hade han han bådetalade svenska och finska. Nsagt att
hade bekräftat han arbetat för den militära underrättelsetjänstenatt i
Sydafrika sedan 1984 i The Directorate of Covert Collection DCC.

Enligt Jan hadeK det funnits misstankar DCC inte bara syssladeatt
med underrättelseinhämtning också deltog i aktiva operationerutan
såsom mord Bl.a. hade DCC vid mordetomnämnts Dulciem.m. av
September i Paris 1988. Av källa hade Jan K inhämtat N be-atten
skrivits Mr 200%, dvs. mycket bådeduktig hämta insom att
underrättelser påoch utföra operationer.att

Efter Jan K:s Riksåklagarenutställde fullmakt förrapport Janen
K bedriva undersökningar i utredningen påmordet Olofatt Palme.av

Genom N:s beskrivning han bottöver vid sina vistelser ivar
Stockholm lyckades PU sannolikt fastställa vilka hotell det sigrört om.
Dessa hotell kontaktades inget dem hade några för-sparatmen av
teckningar hotellgäster frånöver denna tid. PU:s databas medegen
hotelluppgifter kontrollerades resultat.utan

De svenska släktingar N uppgivit han hade besökt efter-attsom
söktes och deras identitet kunde fastställas. Förhör hölls. N:s uppgifter
bekräftades, inget direkt intresse för mordutredningen fram-men av
kom.

försöktePU vid denna tid Radio Sweden fastställa dennärgenom
inspelade radioutsändningen Detta visadeägt sig inte möjligtrum. vara
eftersom Radio Sweden inte fick tillräckligt många sökparametrar.

juniI 1997 besökte Jan K PU. Han överlämnade rad handlingar,en
bl.a. protokoll polygrafundersökningöver polygraf"1ogndetektor,
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fyrakopiorflygbiljett,Durban,ibankboxfotografier funna isju aven
vapenkort.ochpass

Avi Maputo.april 1997i mittenpolygrafundersöktshadeN av
frågornaframgår bl.a. överNdenna reageratprotokollet över att om

misstänktehanrespektiveOlof Palmemordetdeltagit ihan om
hantillfällevid dettahadeNnågon för mordet. attsärskild sagt var

och hanoperationsydafrikanskmordet attdefinitivt säker att var en
inblandad.misstankarsinahade varvem somom

bl.a.föreställdebankfackåterfunnits i N:sfotografiernasjuDe som
Eriksdals-föreställdehår. Några bilderlångt ljustmedkvinnaungen

husbilombyggd tillSAABföreställdebildochStockholmbadet i enen
ovanpå bilen.med sovplats

ochbankboxfunnits i N returFlygbiljetten tur resaenvar:ssom
1986.maj Utresan9Durban denutställd iStockholm,Johannesburg -

biljettenjuli.3 Avåterresan till denjuni och23bokad till denvar
ochresebyrån oklarti Durban, när,förstombokatsframgick denatt

anledning10 juli. Ideni Stockholmresebyrånpå Vasagatandärefter
dokumenta-ingenmeddeladeSASkontaktade PUbiljetten attsomav

år.femlängretion änsparas
iytterligaremedi kontaktPUjuni 1997 kommittenI personerav

något.tillemellertid inteleddeKontaktematräffat N.Sverige som
förklartdetmeddelade Jan K1997juniI slutet att prov-varav

skicka-anledning häravWesson-revolver. ISmithskjutning med N:s
mordet.vidanvändesden50 kulorde PU typöver somav

telefon bl.a.Kmeddelade Jan1997 attaugustimittenI perav
anträffatsgång, detSmith WessonN:sprovskjutningen attvarav

1988,jultidSverige vidvarit itydde Ndagboksanteckningar attsom
vilket1995,svenskthaftskulle haNfått uppgifthan att passatt omen

kvinnanundersökahöllambassaden i Maputo samt attatt
ochi Maputoskolansvenskaha arbetatskullefotografiet eventuellt

gåttbarnvid UDkvinnakontaktasaken skullei denPU varsatt en
skolan.

provskjutningden ägtprotokollinkom överseptember 1997I som
upprättadutredningsanteckningAvmed revolver.N:s av enenrum

tio kulor,ammunitionen,framgårdagvidutredningsman PU attsamma
plast-hål och lockethadetvå kuverteninrebudpost.med Deinkom

utredningsmannenNärhade lossnat.lagda ikulornaburken varsom
Påhål.från kuvertetsdetkulornaplastpåsen föllöppnade yttreutaven

säkerhets-detnoteringfannsplastkuvertetdet att varyttre omen
intehandennehademed Kkontakt Jan attVid uppgettkontrollerat.

det ilagtbara störrefrån laboratoriet, ettinre kuvertetdet utanöppnat
ocksåutredningsmannenkundeKmed JandiskussionerEfterkuvert.

bottenkanten.ifått tejpremsakuvertetdetkonstatera större extraatt en
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Därefter överlämnades kuloma till tekniska roteln för vidarebe-
fordran till SKL i Linköping. Den 29 september 1997 uttalade SKL i—

sakkunnigutlåtande:ett

bådaDe kuloma jämfördes mikroskopiskt sinsemellan, varvid goda över-
ensstämmelser iakttogs beträffande förekommande spårdetaljer. Vid mot-
svarande jämförelse med de s.k. OP-kuloma iakttogs inga överens-
stämmelser.

Analysenhetens/GMP-gruppens analys

Redan den 2 oktober 1996 begärde PU biträde kriminalunder-av
rättelsetjänsten inom Rikspolisstyrelsen med informationsinhämtning
och efterföljande analys avseende specifikt angivna delar Sydafrika-av
avsnittet.

Uppdraget avseende analysen redovisades efter knappt månader,nio
den 27 juni 1997, i tryckt "Mordet på Olof Palme Syd-rapporten -
afrikaavsnittet. Analys delaspekter. Analysen utfördes två krimi-av av
nalinspektörer vid Analysenheten/GMP-gruppen, bägge har tidigare in-
gått utredningsmän i Palmegiuppen. Rapporten omfattar 21 sidor.som

I under rubrikensägs Uppdragetrapporten PU begärt biträdeatt
med analys de delar Sydafrikaavsnittet berör konspirationav av som en
med koppling till Sydafrikas underrättelse/säkerhetstjänst och där Craig
W utpekats huvudorganisatör för mordet. Under rubriksom samma
påpekas arbetet tagit längre tid från börjanatt än vilket berotttrott,man
dels materialets storlek, pådels förhören från Sydafrika tagit tidatt

få utskrivna.att
Beträffande använd metod isägs kriminalinspektörer-rapporten att
för få bättre överblick materialetatt över sig datoriseratanväntna ettav

analysprogram. Programmet förutsatte egentligen grundmaterialet äratt
värderat vad gäller källornas tillförlitlighet och informationens sak-
riktighet. Denna värdering hade kriminalinspektörerna fått själva igöra
detta fall, vilket försvårat analysen och lett till den till delaratt stora

fåtthade formen hypotetiskaav resonemang.
Rapporten består två huvuddelar genomgång inhämtadav en av-

information och analys berör motivbilden, Craig Wen som som
tänkbar organisatör tillvägagångssättet vid mordet. Analysdelensamt
innehåller också avsnitt motstridiga uppgifter och informations-om
flöden, uppgiftslämnarnas tillförlitlighet och Craig W vid tiden för
mordet. Rapporten avslutas med bedömning ochsammantagenen
rekommendationer fortsattaavseende utredningsåtgärder.

I konstateras fem källor lämnatrapporten uppgifteratt attom en
sydafrikansk konspiration, organiserad Craig W, ligger bakomav
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Dagbladets källa somkällor Svenskamordet Olof Palme. Dessa är
och DirkC, Riian Salltså de Kock, Peterinte identifierad, Eugeneär

frånåterges angivandekort medKällomas uppgifterC. vem upp-av
påståsför deDärefter redogörs kortgifterna härrör. varasompersoner

käntför vadföretaget Longreachinblandade, för samt omsom var
avsnittsärskilti Sydafrika. Isäkerhetstjänsternaunderrättelse- och ett

förhållande relation till Craig W.och derasinbördesberörs källornas
tillvägagångssättet tidigareför mordetI avsnittet sägs att ana-om

professionelltförsta hand verkatmordet inte ilyser pekat att vara en
sig Craigförväntakanske skulle kunnautförd operation, vilket omman

sig tillframhålls ansluterorganisatör. DetW ävenatt om manvar
syd-så helt kan uteslutainte detbedömningdenna gör att enman

sydafrikanskainom denVissa avdelningarafrikansk inblandning.
CooperationCivilCCBsäkerhetstjänsten,underrättelse- och t.ex.

uppgiftenligtunderrättelsetjänsten hademilitäraBureau inom den
Exempel fannsför morduppdrag.kriminellaanlitat attrent personer

inteoch kundegått planeratlängre vadoperatören än mansom var
och säkerhetstjänstenifrån underrättelse-den sydafrikanskabortse att

bevakatiden förfolk i Stockholm vid dennakunna haftskulle ha att
befrielse-inomvilken flera ledandefolkriksdagen, vid personer

Afrika deltog.rörelserna i södra
bedömningSammantagenInnehållet under rubrikensummeras

går de hän-och källornatillförlitlighet bedömaUppgiftslämnarnas att
motstridigInformationeneller förnekar kännedom.okända ärvisar till är

sak-inte hellerandrahandsuppgifter vilketoch har karaktären gör attav
också motsättningarframskymtarbedömas. Det görriktigheten kan attsom

uteslutas. Detoriktig information inte helt kanmedvetetmöjligheten av
påståendenaingenting bekräftarsåledes egentligenfinns attomsom

med Craig Wunderrättelse/säkerhetstjänstmordet utförts sydafrikanskav
intei nulägetVår dettaorganisatör. uppfattning är utanatttrots mansom

svårMotivbilden be-uppgifterna.avfärda lämnadevidare kan de är att
enligt vad käntdessai ärdöma. utfördes Europa,Attentat även somom

Tillvägagångs-och derasriktades befrielserörelserna representanter.mot
tvekanCraig skulleinblandning. Winte sydafrikanskutesluter utansättet

föruppdrag vid tidenegentligalämplig organisatör och hansvara en
mordet okänt.är

detalj-inhämtarekommenderasmedavslutas PURapporten attatt mer
mordet Dulcie Septem-bl.a.i Europa,kunskap andra attentat omom

förhållandenasigkoncentreraVidare rekommenderas PUber. att
säker-underrättelse- ochavseende de olikaföre vid mordetochstrax

förhållandeinbördesorganisation, uppgifter ochhetstjänsterna, deras
eventuellunderrättelsetjänsten ochför militärauppdragCraig Wzssamt
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koppling till CCB. Slutligen listades tiotal bland andraett personer,
Riian S och Philip Powell, inte förhörda kunde tänkas hasom var men
information lämna.att

såvittAv rekommendationerna har PU, vi kunnat endastovan se,
följt påmordet Dulcie September. Uppföljningen har möjligenupp
skett dåresultat utredningen N, denne innehadeett motsom av en
mängd Fråganolika kalibrar. PU ställde till Interpol ivapen av som
Frankrike i maj 1997 gällde vilket och vilkennärmast vapen
ammunition vid mordet. juniI 1997 svarade Interpol ianväntssom
Frankrike Dulcie September skjutits kulormed kaliber 22att av -
1ongrifle och mordvapnet troligen ljud-Ruger MK 1 medatt var en
dämpare. Sedan tidigare, november 1996, visste PU Dulcie Septem-att
ber, ANC-representant påi Paris, mördats sitt kontorsom var av en
okänd gärningsman skjutit fem skott henne.motsom

UDts material

Den 28 januari 1997 departementsrådetupprättade Ingrid påHerzog
UD-IR, promemoria expedierats inom Promemorian,UD.en som som

sammanfattning Sydafrika-spåret följandehar lydelse:ger en av

Sydafrika-spåret mordet på Olof Palmei

26Den september 1996 inrapporterade ambassaden i Kapstaden det iatt
pågående rättegångenden f.d. polisbefälet, deEugene Kocköverstemot

förekommit uppgifter samband mellan den forna sydafrikanska säker-om
hetstjänsten och mordet Olof rättegångenPalme. Vid sade de Kock att
han lämnat uppgifter till riksåklagarenden sydafrikanska och att en
Operation Longreach" under ledning spionen Craig W, varit inblandadav
i mordet den svenska statsministern. De Kocks uttalande uppmärk-

såvälsammades i media i Sydafrika i Sverige. Efter diverse kontaktersom
nivåerunderhand olika mellan UD, svenska ambassaden och syd-

afrikanska myndigheter överlämnade Sverige den 7 oktober framställanen
inbördes rättshjälp till Sydafrika. tvåFramställningen gick ut attom

från chefsåklagarePalme-utredningen, DanielssonJan och polis-personer
Ölvebro,kommissarie fåHans skulle tillfälle hos behöriga myndigheteratt

i Sydafrika inhämta information och förhöra kundepersoner som vara av
intresse för den svenska brottsutredningen. Förutsättningen för förhören var

de skedde frivillig basis.att

fick långaUtredama under sin fyra veckor vistelse i Sydafrika den 9/10-
7/11 träffa antal skulle kunna informa-tänkas haett stort personer som
tioner för Frånvärde lösa mordet Olof Palme. Sydafrikansk sidaattav

nivåställde mycket hög biståför utredarna. Utredamaatt togsman upp
bl.a. justitieministem Dullah Omar och ministern för säker-emot av
hetsfrågor, Sydney Mufamadi vid tillfällen. Justitieministem Omarett par
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Sydafrika varit till glädje ochhärvid utredarnas besök ibl.a. att avuppgav
också förundersök-för Sydafrika. kanvärde Det nämnasäven att

RÅ, träffa vicepresidentRiberdahl, fick tillfälleningsledaren Solveig att
i Stockholm den 13 november.Thabo Mbeki denne besöknär var

de Kock,i Sydafrika bl.a. förhöra EugeneUtredarna kunde vid sitt besök
Dirkavhoppade säkerhetsagenten CCraig Anthony denW och W, som av
fängs-vid tillfället höllsmördare. Eftersom Craig Wutpekats Palmessom

viseringsproblem höllslad i Angola grund vadav som uppgavs vara
förhöret med honom i Angola.

till statsminister Görandärefter i skrivelseCraig W:s advokat har en
åklagare handläggning för-och polis i derasframfört kritikPersson mot av

föranklagas bl.a.undersökningen mordet Olof Palme. Utredama attav
antyder advokatenprinciples of law. I skrivelsenflagrantly breaching all

hållapåtryckningar Angola för skullebl.a. Sverige utövat attatt man
språkregelså förhöraCraig fängslad utredarna kunde honom. EnW att som

pressfrågor bifogas.med anledning anklagelsernautarbetats inför avev.
Justitiekanslern för handläggning. JK harSkrivelsen överlämnats tillhar

Riksåklagaren inte avslutatsig i ärendet. JK harbett ännuatt yttra
handläggningen ärendet.av

chefsåklagarefått avrapporteringjanuari informellUD har den 28 aven
FrånSydafrika. samtal kanbesök i dettaDanielsson utredarnasJan om

biståttpolis utredarnasäkerhetspolis och vanligsydafrikansknoteras att
fått någon deninte kontakt medmed dörrar. hadeöppna Däremot man

möjligen bero ANC inte harmilitära underrättelsetjänsten. kanDetta att
något Underrättelsetjänsten värvade Craiginflytande denna.egentligt över

år vid denna tid-från fr.o.m. början 1986. DetW Säkerhetspolisen varav
Craig säker-startade. 1987 Wpunkt Operation Longreach Fr.o.m. var

också för-rådgivare kanhetspolitisk president Botha. Det nämnas att
deltagit i mellan utredar-svarsministern, egentligen skulle ha möteettsom

meddelade han inte kundejustitieminister Omar, i sista stundoch attna
med.vara

polisutredningen.i Sydafrika analyserasmaterial inhämtatsDet nu avsom
bli aktuellt med ytterligarehar det möjligen kanUtredarna antytt att en resa

inte fick tillfälle förhöratill Sydafrika. Skälet till det bl.a.är att att enman
ocksåi ärendet. kansitta inne med viktig information Detantasperson som

turkiska delensvensk, bor denbli aktuellt bl.a. höra W,att aven som
i de s.k. dödspatrullema pekatsCypern, och sydafrikanska agentersom av

redan tidigare under utred-Palmes mördare. aktuelltWzsut som namn var
ningen.

Sydafrika-spåretNågon kan leda till lös-definitiv slutsats huruvida enom
frågagår stadium.Olof Palme inte dra detta Enning mordet attav
mili-deninte kunnat utredas nämntsnärmare ärännu t.ex., som ovan,som

roll i sammanhanget.underrättelsetjänstenstära
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5.3 Avsnitt HC Iran/Irak-

Allmänt

någotUppslag anknyter till har iIran eller Irak PU-sättsom
materialet samlats under särskilt avsnitt benämnt Iran/Irak HC.ett
Avsnittet underavsnitt till "Politiska motiv" H.är ett

består innehållandeAvsnittet huvudsakligen uppslag tips ochav
någonteorier Iran/Irak, organisation,till dessa länder knutenattom

sammanslutning eller enskild mordetligger bakomannan person
innehållerOlof Palme. 100 inkomDet uppslag. Av dessa omkringca

månaden25 redan första efter mordet. till 31 december 1988Fram den
så långt vårhade knappt 80 uppslag kommit in och därefter, granskning

såledessträckt sig, drygt 20.
månadenGenerellt gäller de tips kom in första oftast inne-att som

håller konkret information misstänkta gärningsmän. Däreftermer om
uppgifterna i tipsen successivt ha kommit bli abstrakta ochattsynes

motivinriktade. Helt hypotetiska liggeruppslag vilkamer om som
bakom mordet eller motivet för mordet blivit vanligare, liksomharom
sådant påinte möjliga utreda. Som exempel helt hypotetiskaär attsom
tips kan i januari 1993, kunna preciseranämnas utan atten person som

på,vad han grundade det sig Amal-milisen skulle liggatro attuppgav
bakom mordet. Som tips inte möjligaexempel utreda kanär attsom

frånbrev till december 1987, därPUnämnas ett en anonym upp-
påstodgiftslämnare inte namngiven iransk Khomeynitrogenatt en

student fick order Olof Palme.mördaattom
uppslagen i avsnittet tiotal heltAv verklighetsanknytningär ett utan

sådantpå innehållereller inte värda allvar. Ett uppslagatt taannars
från fåttbrev han uppenbarelset.ex. ett atten man, som uppger en av

innebörd årshan med hjälp 1986 telefonkatalog Bagdadöveratt av
skulle kunna peka Olof Palmes mördare. tipsEtt utgörsut ettannat av

från någrainkommit glaset, varvidlekt anden i desom personer som
fått så erhållitkontakt med "andra sidan och informationsätt om
mordet.

Åtminstone innehåller påståsfem uppslag tips om personer som
uppvisa likheter med den fantombilden. is.k. Flera uppslagen vartav -

sådanafall sju uppgiftslämnaren viljakan misstänkas komma iär att-
åtnjutande någon förmån såsom ersättning för uppgifter,lämnadeav

inresetillståndpolitisk asyl, till Sverige eller ekonomisk ersättningt.ex.
Några åtminstonese uppslagen och Salah uppslag fem"Mr A " A. — —

har handlagts längre tid. uppslag in-Ettöver utgörtreen par rena-
innehållerfonnationsuppslag, någradvs. de inte tips gärningsmän,om

anstiftare eller motiv.
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detomfattandenågot avsnittets uppslag änInte är attmerav
innehåller underuppslag.20-talett

samtliga uppslagutredningsåret utreddes iförstaUnder det stort sett
Efter det Hanssäkerhetspolisen.delvishelt elleri avsnittet attav

Ölvebro Säkerhetspolisenspaningschef i 1988 hartillträdde marssom
utredningsåtgärder.avgränsadeanlitats för vissa

redovisningeninriktas liksomi det följandeFramställningen av
och deuppslagenförsta tipsen, dedeövriga enskilda uppslag största

intresse.visstvi i övrigt bedömtuppslag vara avsom

förstaDe tipsen

anknytning tillmedförsta tipsetefter mordet inkom detRedan dagen
troligenmeddeladePolisen i Köpenhamn"Iran/Irak". att en man -

låna bilderbokförFolketingsbiblioteketbesökt överiranier att en-
tillskulle sändasfanns inte inne,Folketinget. Denna mannenmen

Spånga. skullepostlådeadress i Sammavisstunder ett manennamn
skulle haLimhamn, där hanha kommit tilluppgiftenligt sagtsenare

Ärendet säker-utreddesPalme.svensk polis ochpolisen "kollaatt av
konstaterade detpromemoriai odateradhetspolisen, att trotssom en

gått identifi-inteoch Limhamnpolisen i Köpenhamnkontroll med att

mannen.era
brevuppgiftslämnare1986, skrevdag, den 2Följande ettenmars

iakttagelse,och anmäldeSune Sandströmtill polisöverintendenten en
hadeUppgiftslämnarenfebruari efter kl. 16.00.den 28han gjortsom

pågick krigetdemonstrationdetSergels där mottorg,passerat en
stodmärke tillIrak. hade särskilt lagtoch Han mänmellan Iran tre som

25-35-årsåldern haftochhade varit ilite vid sidan. En männenav
betydligt Itvå hade varitandramustasch. De männen yngre. en

Säkerhetspolisenkonstateradeapril 1986,promemoria, daterad den 25
haftdemonstrationengått identifieradet inte männen, ettattattatt men

gått till.allt lugnt75-tal deltagare och att
sig till polisen. Hanuppgiftslämnare3 hördeDen aven annanmars

haniakttagit28 februarieftermiddagen denhade under somen man,
riksdagshusen.mellanirakier, Riksgataniranier ellerbedömt vara

hadeår brun överrock. Han35-40 och burithade varitPersonen en
gångernågot, aggressiv och minstpåverkad varitverkat ropattreav

tipsetpromemoriauttalade iSäkerhetspolisenOlof Palmes attennamn.
bearbetningsbart.inte varit

Södertälje-tips till3 inkomSamma dag, den anonymtettmars,
enligtSödertälje.boende i DenneJosef Hpolisen varmanom en - -

åkte vitomkring ipistol ochinnehavareuppgiftslämnaren enenav
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porsche. Ett dagar kontaktade Säkerhetspolisen i Helsing-par senare
borg PU och den iranske medborgaren Josef försöktHattuppgav
lämna landet via Helsingborg/I-Ielsingör tidigt den 4morgonen

Eftersom Josef saknadeH hade han förvägrats Enligtutresa.mars. pass
Säkerhetspolisen i Helsingborg Josef H medlem i assyrisk före-var en
ning och känd för syssla med och ammunitionsaffäreratt samtvapen-
med narkotikahandel. Josef H tidigare dömd för bl.a. misshandel.var

6Den inkom ytterligare fråntips Josef Hettmars om en man som
tidigare bott tillsammans med den kvinna Josef till-Hsom nu var

med. Mannen Josef H hade revolver hemmaattsammans uppgav en
och han påarbetade irakiska ambassaden. Den l7 följdesatt mars upp-
gifterna från Säkerhetspolisen i Helsingborg Den 21upp. mars
meddelade Södertäljepolisen i brev till PU grundett att man av
misstanke olaga vapeninnehav dag gjort husrannsakan iom samma
Josef Hzs bostad, varvid funnit ollonpistol Smith Wesson-man en av

och stilett. Förhör med Josef också hållits.H hade Ityp en en
promemoria, daterad den 23 april 1986, konstaterade Säkerhetspolisen

Josef inteH längre aktuell i utredningen.att var
3 ocksåDen kom tips eventuellt motiv för mordet.ett ettmars om

En kvinna arbetade vid Swede Health AB företagettsom som—
sysslade med sjukvårdstjänster telefonexport attav uppgav per-
Karolinska sjukhuset tidigare behandlat iranska patienter. Klinikchefen
hade sig till Olof Palme, eftersomvänt de iranska myndigheterna
försökt utnyttja patienterna PR för sin isak det heliga kriget. Upp-som
giftslämnaren misstänkte Olof onådPalme därigenom hamnat i hosatt
iranska myndigheter. I Säkerhetspolisen upprättad promemoria,en av

halvårdaterad den ll september 1986, redogjorde säker-ett senare,
hetspolisen för ytterligare förhör med uppgiftslämnaren och konstatera-
de tipset inte någonting.lett tillatt

Den 4 inkom tips tvångsmedelsåtgärd.ledde tillettmars som en
Posten Bandhagen 1 kontaktade denna dag PU och meddelade att en

under förmiddagen kommit in och brev, överens-postat ettman, som
stämde med det utlarmade signalementet gärningsmannen. Han var

lång,180 hade kraftig kroppsbyggnad, halvlångbar mörkblåca cm en
jacka och skinnmössa med öronlappar. Mannen hade skickat flyg-ett
postbrev till adress i Frankrike. Som avsändareper express en angavs

ÄrendetMotståndsrörelsenIranska Nationella och adress i Tullinge.en
föredrogs chefsåklagarendag för K.G. Svensson, beslöt attsamma som
brevet skulle i beslag och Såundersökas. skedde, brevet öppnadestas
och kopia det skickades för översättning till svenska. 5Denen av mars
hävdes beslaget, återsändesbrevet förslöts och till postanstalten.nytt
I promemoria daterad den 9 juni 1986 redogör Säkerhetspolisen fören
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brevskrivarenframgår bedömningenpromemorianärendet. Av att
på Olof Palme.mordetvarit delaktig iinget sätt

s.k. fantom-Efter det denfantombilden.den s.k.anledningTips i attav
flera tipsmassmedierna lämnadespublicerats ibilden att personerom

Sådana har,tipsliknade denna bild.irakisktmed iranskt eller ursprung
"Tips ioch inte iavsnittet Iran/Irakåtminstone registrerats idelvis,

fantom-bilder.samband med publicerade
ochfantombildengrundar sigtipsSom exempel somsom

den 8kom in till PUtipsavsnitt kanregistrerats i detta nämnas ett som
städerska varuhuset PUB,arbetadekvinna,1986. En somsommars

städatdå iranskoch berättadekontaktade PU att varu-man, somen
fantombilden. Ilikmars-april 1985,veckor underhuset i tre envar

utredningför denpromemoria redogörsSäkerhetspolisen upprättadav
hade detstädledaren PUBsamtal meddärefter företogs. Av ettsom

hadeSäkerhetspolisenMohammed A.framkommit hetteatt mannen
sigvisadeuppgifter honom. Detdärefter inhämtat att sommannen,om

Västerlång-klädaffárdrevPakistan, bodde ochimedborgare envar
1986septemberförhör med honom den 11Vidi Gamla ettstan.gatan

statsministermordet.förPakistan vid tidenhan varit ihan attuppgav
ifannsmed de stämplar,överensstämdeUppgifterna mannenssom

också hade hel-Säkerhetspolisen konstateradeoch att mannenpass,
förhörstillfället.då vidsåväl passfototvid tidenskägg, togs, som

uppslagStörre

Ayidtips irakisk1986 lämnades12Ayid W. Den ett man,om enmars
1986 hadefebruariAyid den 13berättade WUppgiftslämnarenW. att

arbetade.uppgiftslämnarenbiluthyrningsfirma därbil denhyrt en
utanförfebruari, hade lämnatsåterlämnats den 20skulle haBilen, som

tändningslåset Enligt uthyr-4dennycklarna ifirman med mars.
angivetmed visstPlaza Hotell,Ayid boningskontraktet skulle W

resultat.därhade sökt honomBiluthyrningsfirman utanrumsnummer.
Plaza,Hotell Stockholmanställd vidHelenaSamma dag lämnade R,

på vid tidenhotelletbottirakisk medborgaretips gäst- somenom en -
ambassadIrakshade bokatsdå HotellrummetOlof Palme mördades. av

Övriga självkostnader skullestå för logikostnaden. gästenskullesom
förhotelletlämnat rättför. 4 hade göraDen gästen utan attsvara mars

sin bilhämtatparkeringsbiljett hadesig. Enligt gästen garagetut uren
Davidutfart BagaresGaraget hadefebruari kl. 23.25.den 28 gata.mot

uppslag. Detutreddes dettaföljande dagarnaUnder de närmast
4vecka tidigare, denfrån sida redanhotelletsvisade sig att enman

hotelletbottirakisk medborgaremeddelat1986, hade PU att enmars
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från den 4 februari till den 4 och han checkatatt ut utan attmars
erlägga betalning.

Kopior Ayid biluthymingskontraktet,Wzs hotellfakturanav pass,
och parkeringsbiljetten hämtades in PU. Vidare tillhandahöll hotelletav

lista de telefonsamtal Ayid ringt.W Med hjälp dennaöveren av
relativt digra lista därefter mottagarabonnentemas ochtogs namn
adresser fram.

promemoriaI daterad den 15 1986 konstaterade säker-en mars
hetspolisen Ayid få läkarvård.W har vistats i Sverige för Hanatt att
innehar diplomatpass. Enligt från återväntuppgift säker källa har han
till Irak. Enligt källa har Ayid W. under sin vistelse i Sverigesamma
haft kontakter med Iraks ambassa Promemorian avslutas Ingentäta

åtgärdytterligare RPS/säkerhetspolisen
Härefter tvåhar Stockholmspolisen följandede dagarna, den 16 och

hållit1986,17 knappt tiotal förhör främstmed hotellpersonalettmars
och blivit uppringda Ayid FramförW. allt kartladespersoner som av
hotellets rutiner beträffande få frånbegäran sin bilgästs att ut garaget.

1986 fickDen 17 Stockholmspolisen besked utredningattmars av-
seende irakiske medb. Ayid W skall överföras i sin helhet till säker-
hetspolisen

Uppslaget avslutas med fyrsidig Säkerhetspolisen upprättaden av
promemoria, Uppföljning sammanställning. Denna promemoriasamt

odaterad finnsdet notering spaningschefen tagit delär attmen en
framgår860411. promemorian fåttAv Ayid sökt och viseringWatt

till Sverige ambassaden i Bagdad den 15 januari 1986. Viseringen
gällde under 45 dagar. Som referens hade Ayid W uppgivit doktor Jan
B vid Betaniastiftelsens sjukhus i Stockholm. Vid kontroll med Janen
Bzs sköterska hade denna berättat Ayid W besökt sjukhuset i börjanatt

februari 1986. Ayid W hade skottskada och kulan eventuelltsattav en
kvar varför Ayid remitteradesW till professor G vid Karolinska
sjukhusets neurologiska avdelning. Vid kontakt med G:s sköterskaen
hade denna uppgivit Ayid W besökt professor G 6 februaridenatt
1986. hade skadats gåttHan kula in kinden,vänstraav en som genom

gåttskallen och nacken. Eventuellt kundepasserat utgenom genom
kulfragment någonsitta kvar, operation inte aktuell. Ayid Wmen var

vårdatshade för skottskada i London 1984. promemorianIsamma
ocksåredogörs för den utredning gjorts i övrigt. Det detattsom uppges

från säker källa hade framkommit Ayid vid till irakiskaW samtalenatt
fåambassaden velat hjälp med att skaffa fram flickor och Ayid Watt

så fått "tvåvis kontakt frånmed prostituerade kvinnor Malm-
skillnadsgatan. Slutsatsen drogs i promemorian det inteattsom var

någrafinns uppgifter tydde Ayid W skulle inblandad iattsom vara
mordet Olof Palme. påDenna slutsats grundades
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så långt mordetinnantill Sverigehan komatt-
ambassadensi irakiskabeställthotellrummetatt namnvar-

hotelletuppmärksamhetväcktsitt levernehanatt genom-
kvinnorolikahaft kontakt medhanatt massaen-

biluthymingsfirmanuppmärksamhetväckthan attatt genom-
vid datumtillbaka bilenlämnainte betala och rätt

efter mordet.på flera dagarhotelletstannade kvarhanatt-
1986.6alltså i aprilavslutatshaUtredningen synes

tillpromemoriaöversände1987 UDnovemberI slutet"Mr A. enav
Dhabi med-Abutill ambassaden ihadepromemorian UDEnligtPU.

delat följande:

erhållits. Viåtergivna m.i.s.o. ärFrån har secundoambassaden i Teheran
brevskrivaren Mr A kaninformationerdeni lyssnartacksamma ev.om

statsminister Palme.mördathaha lämna de tre agenteratt som uppgesom
uppehållstillstånd givetvis inte till Mr A.Några kanlöften etc. gesom

år till PU1987 översände UDdecembermittenI en nysammaav
Ambassadenfrån Dhabi.ambassaden i Abupromemoria, härrördesom

medoch avtalatAhade kontaktats Mr mötemeddelade att avman
huranvisningarAmbassaden ville hadag.följandehonom manomnu

någonfråganoch ställdetrovärdighetbedöma Asskunde Mrlättast om
tillgå.fannsförhörsmall att

ambassaden ipromemoriaiFöljande dag UD ännu attenuppgav
riktigasammanträffat med Mr A,Abu Dhabi meddelat att varsman nu

från benämns härhanT Iranha visat sigidentitet skulle överstevara
uppgiftenligtfortsättningsvis A. Mr A,Mrdock även syss-egensom

isjöfartenden iranskagenomförandeplanering, skydd ochlade med av
född 1942.uppvisat iranskt HanGulfen, hade ett pass. var

orådi 1986 hade hanföljande. RedanberättatHan hade anatmars
från hansPasdarkåren, Mohsindå R,chefen för nämnt agentatt en

visade sigutomlands.insats Detför landethemstad gjort attstoren
från hade där-Turkiet. Mr Aingift släktingtill AMragenten var en

fullobildad,samtalat med Dennefler tillfällen,efter, vid agenten. var
Olofmördathur hanskrytsamt berättatoch hadereligiöst patos omav

lång. mördaUppdragetår 178och34Palme. Agenten attcmcavar

6 föremål förärendet varitinväntdettaSpaningsledningen har attmot om-
åsyftar,vikontrollåtgärder tid. Vadefter dennainternaregistrering och diverse

påpekanden,Palmeutredningen, Vissa ärjämför kapitel 2här eljest attsom
åtgärderförundersökningsregistreradeåtgärder brottsutredningeninga i själva

förekommit.
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Olof Palme hade Pasdarkårenslämnats chefen för säkerhetsavdel-av
ning. Motivet för mordet önskan för freds-sättaatt stoppvar en

och Olof Palmes i denna. tvåAgenten ochprocessen engagemang
andra namngivna erhöll före månadersmordet fem träning ipersoner
Iran och Libanon. Därefter förseddes de libanesiskamedmännentre

flög tillDe Tyskland och sig till Sverige färja.med Itogpass.
Stockholm bodde de två månaderhotell före mordet. Under denna
tid hade de kontakter med iranska ambassaden bistodtäta medsom
upplysningar, och tillhandahöll mordvapnet.transporter

Själva mordet hade gåttenligt Mr uppgifterA:s till följande sätt.
På mordnatten hade de körts till mordområdet, hade varit folktomt.som

Olof gåttNär Palme skjutits hade de in i hus eller grind iett genom en
närheten. därifrånDe hade kunnat iakttaga hur polis och allmänhet

till. Efter mordet hade de påströmmat bott kvar hotellet i vecka.en
Därefter hade de flugit tillbaka till Iran via Tyskland.

Mr sade sig efterA berättelsen beredd lämna gärnings-att utvara
och adress i Iran vittna i kommande rätte-samt attmannens namn en

gång under förutsättning han möjlighet leva fredat livatt att ettgavs
tillsammans tvåmed sina bam.

Ambassaden i Abu Dhabi kommenterade Mr A:s berättelse med att
denne gjort samlat och intryck. frustreradHan revolu-ett gott var av
tionsgardistemas agerande och verkade centralt placerad. Samman-
fattningsvis ansåg ambassaden styrkte hansöverstensatt person snarare
berättelse försvagade den.än

Samma dag berättelseMr Azs kom till PU:s kännedom gjordessom
slagningar i det hotellregister inom PU. Inga deupprättatssom av
uppgivna fanns registrerade. begärde ocksåPU säkerhets-attnamnen
polisen försökaskulle identitetsfastställelse, kontrolleragöra en om
aktuella in i Sverige under angiven tid hållaochrest eventu-personer
ella alibiförhör.

Vid jultid 1987 meddelade ambassaden i Abu Dhabi via UD Mratt
frånringt påståttA Iran. Han hade han haft problem med sinaatt

påpekandekontaktmän. Efter från ambassaden svenska myndig-attom
heter behövde information i förärendet kunna ställning tillatt tamer
hans begäran beskydd, han han skulle försöka skickaatt ettom uppgav
fotografi den ingifta släktingen. Den tjänsteman vid ambassadenav

med Mr A noterade i meddelandet han tyckte pussel-pratat attsom
bitarna stämde alltför påpekadeväl och Mr inte hadeA denatt
karaktäristiska iranska brytningen.

Härefter förekom del ytliga kontakter mellan Mr A och ambassa-en
den.

mitten januariI 1988 meddelade ambassaden i Teheran Mrattav
såvittA:s handlingar, kunde bedömas, äkta.var
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PUår informerade Per-Göran NässfebruarimittenI omsammaav
några uppgifterhadeinteutländska kontaktersäkerhetspolisens omatt

meddelade säker-1988,månad i mittenMr A. En av marssenare,
beträffandekunnat skeidentitetsfastställelse intenågonhetspolisen att

alltför knapp-demuppgifternaeftersomde tre varompersonerna,
händiga.

via UDambassaden i Teheran1988 meddelademaj attI slutet av
besökasäkerhetsskäl intekundetelefon. HansigA hörtMr avperav

gärnings-telefonsamtaletavslöjade underTeheran, namnetmen
bodde.och denne numannen var

ambassa-mellannågon enstaka kontaktförekomUnder sommaren
uppgifterdebl.a. beskedfickDhabi och Mr A. Mr Ai Abuden attom

Rikspolisstyrelsenutförliga förtillräckligtvaritlämnat intehan att
skydd.frågan honomställning tillskulle kunna attta geom

Dhabiambassaden i Abumeddelade1988septemberbörjan attI av
sedan knappthanhade berättatHanhaft besök Mr A. attnytt avman

hade gjortflykt.Dubai Hanmånader befunnit sig itvå tillbaka ett
detaljer iVissamordet.och berättatslitet intrycknervöst, nytt om

skulle denuppgivit. Bl.a.från han tidigareskilt sig vadhadeberättelsen
Olof PalmeOlof Palmeskjutitha närgärningsmannenutpekade var

bil.väg mot en
Dhabi Mr Ai Abuambassadenmeddelade1989, slutligen,juli attI

avsåguppehållstillstånd Dubai ochierhållithade atthört sig. Hanav
Sverige.visering tillsöka

kontakt med Kram-Salahfebruari 1988 AslutetSalah A. I togav
HanOlof Palme.mordetuppgifterlämnaforspolisen för att om

Sverigekommit tillhanjuni 1986 hadeföljande.berättade I som
börjanfärdigbehandlad. Iinteasylansökanflykting. Hans ännu avvar

hadedenna vistelseturist. Underbesökt Atenjuni 1986 hade han som
"Nabil".Ali ochtvå medborgare, Kirakiskacafeteria träffathan en

ochhotell, Emantena,till derasflyttaövertalat Salah AhadeDessa att
Salahhade Akvällbredvid varandra. Enfå lägenheternade kom att

skrämmas. I lägen-förbalkongAlis och Nabilstillhoppat attöver
medtalade arabiskadå okänd DessaNabil ochfannsheten man.en

instoppadpistolburitokände hade störreirakisk brytning. Den en
framgått okände hadedensamtalet hadebyxlinningen. Avinnanför att

och hansäkerhetstjänstenirakiskanågot med den uteattgöraatt var
det lätt,Nabil hadei ärpalestinsk general Aten.efter mörda sagtatt en

gjorde iMohammedtillvägabara sättdu behöver somsamma
fått det helauppfattningenhadePalme. Salah AmedStockholm att

tidningendärpå läst ihade handagenvarit skämt att enett men
där-rädd, hadeblivitSalah A,mördats igeneral Aten.palestinsk som
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efter till Sverige i sällskap med Ali K. Före till Sverigerest avresan
hade Salah A erlagt 2000 dollar till Ali förK han, de kom tillnäratt
Sverige, skulle få köpa tiotal falska Vid ankomsten till Sverigeett pass.
hade emellertid Salah A bestämt sig för söka politisk asyl i landet.att

ångratHan hade affären med Ali fåK och velat tillbaka sina pengar.
Eftersom Ali K påmedvägrat detta hade Salah kontaktatA
Arlandapolisen och anmält Ali för innehavK falska Att hanav pass.

dåinte berättat sammanträffandet i Aten berodde han frukta-attom
de för sitt liv.

börjanI april 1988 började PU arbeta med detta tips. för-Manav
sökte fastställa Ali identitetKzs och begäran förundersöknings-en om
åtgärder i Aten skickades till grekiska myndigheter via Interpol.
Skrivelsen till de grekiska myndigheterna innehåller, förutom redo-en
görelse för den berättelse Salah A lämnat, hemställan vissasom en om
uppgifter:

a huruvida palestinsk general blivit mördad i Aten elleren
i Grekland i maj/juni 1986ortannan

b huruvida någon följande varit på hotelgästav personer
Emantena
Salah A
Ali K
Man med förnamnet Nabil
Okänd irakier, medlem Iraks säkerhetstjänstav
Person med Mohamednamnet

Därefter inhämtades utdrag Salah aktAzs hos Statens invandrarverk.ur
Av akten framgick Salah A egyptisk medborgare. Hans ansökanatt var

uppehålls- arbetstillståndoch avslogs i april 1987. årI juniom samma
Ärendetavstyrkte Invandrarverket överklagandet. hade kort därefter

överlämnats till regeringen, i september 1987 avslagit Salah Arssom
Ävenöverklagande. irakiske medborgaren Ali Kzs akt inhämtades.

Denne hade enligt uppgifterna i akten inrest i Sverige med förfalskat
i februari 1984. I september år hade han förklaratspass samma som

flykting och erhållit uppehålls- arbetstillstånd.och Han hade under
1985 suttit fängslad i Bombay, okänt för vilket brott, och hade därefter
i januari 1986 varit häktad i Danmark för försök till bedrägeri.

I maj 1988 höll PU uppföljningsförhör med PåSalah A. särskildett
fråga förnekade Salah A han konstruerat händelsen i Grekland iatt
syfte undgå utvisning till Grekland. Salah A blev mycketatt upprörden

frågan.över
I början juni 1988 sammanträffade utredningsman vid PUav en

med Birgitta i samband med tingsrättsförhandling i Härnösand.en
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och miss-för olaga hotåtal Salah AgälldeFörhandlingen motmotett
1987/88 varitårsskiftettidkortunderBirgittahandel runtensomav

Ö förstaredanSalahBirgitta hade AEnligtmed Salah A.tillsammans
förmedkopplat ihophonäktenskap, vilketbörjat talaveckan enom

någonberättathade inteSalah Autvisning.hotandedelhans om
Salah AhonSpontantför henne.dramatisk händelse att varuppgav

ljuga."otroligt bra att
Ö Vidförhördes Salah ABirgittamedsamtaletefter nytt.Kort

hanåkt till Atentill hanorsakenhanförhör attdetta attatt varuppgav
visum-medFuad M,Upplands-Väsby,iskulle hjälpa enen person

redanAli K,kontakten medförmedlatFuad M hadeansökan. som
på Förhörs-flygplatsen.Salah Ahadei ochbefann sig Aten mött

utredningsmännen:innehåller anteckningföljandeprotokollet av

Palmetipset iSalah lämnatAuppgifter ochifrågasätter Salah AzsVi tror att
Palmetipsettill Grekland. Innanundgå framför alltutvisningsyfte att en

med BirgittaäktenskapframtvingaSalah Aförsökteingavs ett men
förhållandet sprack.

utredningendärefterfortsatteoch höstenUnder av upp-sensommaren
spekulerade1988augustimittendaterad ipromemoriaslaget. I aven

tillanknytningeventuellaUppslagetsutredningsmännen överaven
innehållerPromemorianNidaAbuorganisationen samman-en

Utredningsmannenangående likheter dras.vissa slutsatserfattning och
Salahdenriktig innebarberättelseSalah A:skonstaterade attatt varom

idethankonstateradeVidaresig i terroristkretsar.rörde attA
tillNidal-krets,Abufannsboende,Fuad MUpplands-Väsby, där envar

uppgiftenligtbefann sigMohammed hörde. DenneKterroristenvilken
därefter.utomlandsförsvannmordet,förSverige vid tideni straxmen
berättadeFuad MFuad M.såväl Ali KförhördesseptemberI som

tågresa.underSalah Amedblivit bekanthändelsehan enatt av en
tilloch haniarbete Jemen ävenFuad MerbjödSalah A restesenare

sigvisade detFuad MEnligttill Fuad M.skaffa visum attförAten att
uppgiftenbekräftadeAlibedragare. K"opålitlig ochSalah A envar

båda träffats ioch demed Salah AkontaktenfönnedlatFuad M attatt
Fuadförskaffa visumdå hade i uppdragSalah Ajuni 1986,iAten att

hotellde bottdet riktigtAliEnligt KNordjemen.till attM var
arbeta-också Nabi1berättadeAli KEmantena. att sompersonvar en

bodde ifrån IrakursprungligenNabildiskotek.hotelletsde menvar
omedvetenpolitisktAlienligt KNabilAten. person somenvar

sakna kontakter.verkade
Salahi Azsytterligareförhördesunder höstenSenare personen

förfrågan,också dendelviserhöllbekantskapskrets. PU somsvar
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ställts till de grekiska myndigheterna. Det framgick fyraatt personer
med arabiska påbott hotellet. En dessa hette Mohamad T ochnamn av

från Syrien. De övriga okända. Vidare erhölls påvar namnetvar en
irakier sades ha påarbetat hotellet under juni 1986. Denne skullesom
därefter ha flyttat till USA.

Den sista handlingen, registrerats under uppslaget, ärsom en av
Säkerhetspolisen i januari 1990 upprättad promemoria. den konstate-I
rades bl.a. Salah A bott hotell Emantina under perioden denatt 8-13
juni 1986. Under perioden den 28 maj-5 juni år hade tresamma

med Mohamed bott där. Ingen Nabil eller Ali K hadenamnetpersoner
påbott hotellet. I promemorian konstaterades också, 1986 hadeatt

generalen vid PLO, Abu Ghazala, dödats bilbomb i Grekland.av en
Attentatet hade dock inte inträffat förrän i oktober 1986.

Iransk-kurdisk kvinna. Den 24 oktober 1988 kontaktade iransk-en
kurdisk kvinna PU. Hon berättade bl.a. följande.

Under shahens tid hon sin familj knuten till shahensnäravar genom
säkerhetstjänst. Efter revolutionen hamnade hon fängelsei där hon
tillbringade två år. Hon räddade sitt liv lovprisa Ayatollahattgenom
Khomeyni. Nio anhöriga och släktingarnära till henne avrättades. Efter
frigivningen involverades hon i revolutionsgardistemas styrkor. Hon
blev verka i den urbana terroristverksamheten, för utförauttagen att att
mord och andra terrorhandlingar utomlands i den muslimska gruppe-
ringen Hizbullah. I denna hade hon verkat i Syrien, Libanon och
Libyen. I kvinnans ingick den i Iran mycket kände Mashalla G,grupp

påvilket svenska betyder slaktaren eller "charkuteristen" samt
dennes bror Hassan, känslokall massmördare. Hassan hadesom var en
förekommit tidningsbilder i Teheran Times under tiden september
l979-januari 1980.

En kort tid innan han mördades höll Olof Palme påtal Sergelsett
Kvinnan hade vid tillfället ifråga förbitorg. Sergels ochpasserat torg

Åhléns. ÅhlénsDrottninggatan fram Utanför hade honpromenerat mot
lagt märke till kvinnor, pratade hennes språk.hemlandstre Närsom
hon tittade kvinnorna hadenärmare hon känt igen demen av som
Hassans fästmö eller hustru. Kvinnan hade blivit mycket rädd. Hon
hade aldrig tidigare fästmön i Sverige och hon fick uppfattningensett

denna känt igen henne. Kvinnan arbetade vidatt detta tillfälle i när-
heten. Strax efter händelsen hade det enligt hennes arbetskamrater
kommit in svartmuskig frågatoch efter henne. hadeMannenen man
sökt igenom lokalen, inte någotlämnat meddelande. Kvinnan hademen
efter denna händelse slutat sitt arbete påoch bytt bostad grund av
rädsla.
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SverigetillHassanhaKhomeyniregimenmåste säntEnligt kvinnan
varitskulle hamordettillMotivet attOlof Palme.livetför att ta av

ocksåberättadeKvinnantill Iran.vapenleveranserOlof Palme stoppat
medkontakthadeB,narkotikalangare,iranskkändehon ensomatt en
ökändedentillfälle ha talatvidskullevapenhandlare. Bsvensk ett om

påpekadeKvinnanScha.ka1en. attkalladCarlos,terroristen även man
mördadedenCarlosfrån möjlighetenkunde bortse attinte somvar

påmordetefterockså några dagarberättadeKvinnanOlof Palme. att
i Solna.hade bottHadi S. HanhetteiranieravledOlof Palme somen

Szs hustruHadiliv.ändade hansfrånheroin BdetSannolikt somvar
hadeunderligt. Honmycketsigdödsfallet betettmedsambandihade

dödsfallet.två efterdygnförstambulanslarmat
kontaktadeberättelsesinkvinnan lämnatefter detNågra dagar att

Två förhördes. Demakartill.refereratkvinnandePU sompersoner
novemberaugusti-2121månader, denunderkvinnan treattuppgav

honhademakarnaEnligtrörelse.i derasprovanställdvarit1985, hade
detfått efterslutavarför hon attyrkeskunskap,emellertid saknat
sig för-käntmakarnaenligthadeKvinnanlöptprovanställningen ut.

ärrbildningarhaft fulahadeoroad. Honallmäntverkatföljd och
förvarithonhade berättat tortyr.och utsattkroppen att

Arbets-kvinnan.tillarbetskamrattidigareförhördesVidare en
problem.psykiskateckenvisatkvinnankamraten attuppgav
lyckadeshonsvårigheter innanhafthonhade berättatKvinnan storaatt

inträffat ihändelsesärskiltmindesArbetskamratenlämna Iran. somen
tillfälligt lämnathadeKvinnan1985.november21före dentiden

upprörd,hontillbakakornhonhandla Närförarbetsplatsen mat.att var
siggömdeHonnågon skuggade henne.misstänkteochskrämd att

ovårdadsvartmuskig ochokänd,efter komStraxdärför i pentryt. en
ochlokalenigenomhade söktMannen30-årsåldem lokalen.in iiman

vid deninträffadeHändelseninget.sadeHanin kontoret.tittatäven
salongen.då slutadekvinnantid

personakt hoskvinnansutdragPUrekvireradeDärefter ett ur
styvmoderfader ochhennesframgick detInvandrarverket. Av akten att

tillverkatfaderngrund1981underhade att vapenavrättats av
flyiranierhjälpt överkvinnanhade1978-79 attUnderkurdgerillan.

inne-honeftersomfängelseihamnathade hon1981till Irak.gränsen
flylyckatsochborgenbetalathadeburit slöja. Honinteochhaft vapen

varförmänniskosmuggling,förefterlystshon1983 hadei bergen.upp
medvarit gifthadeIrak. Honfly tillvarithon somman,enatttvungen

haderevolutionenUndertid.shahensunderunderrättelseagentvarit
kommithadeKvinnanavhörts.aldrigdärefterochSpanienflytt tillhan

från 1984.IrankvotflyktingSverigetill som



494 Enskilda uppslag SOU 1999:88

I mitten november 1988 kontaktade kurator PU ochav en anonym
ville lämna upplysningar kvinna. Kuratom berättadeom samma om
kvinnans familjeförhållanden. Berättelsen överensstämde med de upp-
gifter fanns i Invandrarverkets akt. Enligt kuratom skulle kvinnansom
ha kämpat så hårt för släkting kvar i Iran skulleatt frigesen som var
från fängelse hon kontaktat iraniemett B skulleatt ha goda rela-som
tioner till iranska ambassaden i Stockholm. Hon hade överlämnat
40 000 kr till denne för vidare befordran till ambassaden, skulle hasom

borgen eller för släktingen skulle släppas.pengarna muta att Bsom
hade emellertid lurat henne, varefter hon hämnats avslöjaattgenom
Bzs narkotikahantering för polisen. Kvinnan hade hotat påeld sigsätta
själv. Hon hade enligt kuratom aldrig någotnämnt hon varitattom
terrorist.

I Säkerhetspolisen upprättad promemoria, daterad i mittenen av av
november 1988, kvinnansägs okänd där. Det konstateradesatt var att
det fullt möjligt hon suttit i fängelse för sin familjs anknytningattvar
till shahens hemliga polis. Enligt Säkerhetspolisen det dockvar
tveksamt hon tvåefter år i fängelse skulle bli tillom uttagen
terroristutbildning. Därefter redogjorde Säkerhetspolisen för Hizbullahs
verksamhet. Det sades Hizbullah bildades 1979,att organiseradesmen
först 1981. Verksamheten kom igång 1982. Vid maktövertagandet ut-
talade Khomeyni, år20över redan förstördaatt väster-personer var av
landet. De till Hizbullahs terroristverksamhettogs iut regelsom var
ungdomar årunder 20 och studenter studerat utomlands. förstaDesom

utbildades hade i uppgift den islamiskavärna revolutionen isom att
Iran och dessutom delta i kriget Irak. Man utbildadeatt mot personer
från olika länder i Iran och sändes därefter tillbaka frånpersonerna
Iran. Sammanfattningsvis ansåg Säkerhetspolisen kvinnans uppgifter
tvivelaktiga med hänsyn till kunskapen Hizbullahs uppbyggnad.om
Man rekommenderade dock fler samtal hållasskulle med henne.att

Därefter hölls ytterligare förhör med kvinnan. Något förstärktesom
uppgifterna förhållandei till hennes tidigare berättelse korn dock inte
fram.

PU kontaktade också Stockholmspolisen, bekräftade attsom
kvinnan hade avslöjat B, vilket lett till denne dömts för narkotika-att
brott och olaga vapeninnehav.

Vidare kontaktade PU Solnapolisen och inhämtade utredningen om
Hadi S:s död. Uppgifterna stämde inte med vad kvinnanöverens hade
berättat. Enligt Hadi S:s hustru hade Hadi S kl. 03.00 tagitca
Mogadon, Valium, Persidon och heroin. Hon hade funnit honom död

därpå och tillkallat ambulans före kl. 09.00.morgonen
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uppslagillustrativagranskningssynpunktfrånVissa

lämnade19867Denuppslag.två olikairegistrerattipsSamma mars
Bahermedborgare,irakisktipsadvokat somett enomanonymen

kommit tillskulle hamordet. Denneinblandad isades kunna vara
miss-Efterpolitisk asyl.då söktår ettochjanuariiSverige samma
hadeSverige. Hantillåterkommithadeavvisningsförsök hanlyckat

Ärendet säkerhets-utreddesnationalitet.därvid avuppgett annanen -
vistatsmordetförtidenunderIBaherkonstateradebl.a.polisen attsom

Säkerhetspolisen1986 beslötjuniSkåne. Iiflyktingförläggningpå en
ärendet.acta-läggaad

allmeduppslagfinnsavsnitti detta annatuppslagenBland ett som
Enligtnämnda.justdetingångstipsbyggersannolikhet somsamma

den 7dag, dvs.advokatlämnadeuppslag marsdetta sammaanonymen
SverigeiasylpolitisksökthasadesBaher Dennetips1986, ett om en
iranier.pakistanier ochsåsomnationaliteter,olikauppgivitdärvidoch

decemberidateradpromemoria,ikonstateradeSäkerhetspolisen en- månad harSammaifrågavarandetillkändeinte1988, person.att man
på Baherregisterslagning justdet gjorts en

tvåiingångsuppgift, utrettsalltså sigröraDet somenomsynes
iförklaringnaturligasin stortha ettkankanskevilketuppslag,

detiSäkerhetspolisenförvånandeemellertid att enamaterial. Det är
inte.andrai detutredningsresultattillkommitfallet ett men

uppgiftslämnareföreslog1987decemberbörjan perMustafa IV. enav
ambassa-iranskaanställdMustafa V,undersökaskullePUbrev att

Stockholm.iden
uppgiftslämnarefrånbrev1988 inkomfebruari somI nyttett samma

arbe-Mustafa Vangivitfelaktigttidigare brevi atthanmeddelade att
ambassaden.turkiskarätteligenskulleambassad. Dettade Irans vara

1988 kon-iSäkerhetspolisenupprättadpromemoriaI marsaven
intenäraliggandemedellerMustafa Vnågon namnatt personstateras

Där-Stockholm.iambassadvidanställd Iransvarit1980-taletunder -
registrerad.åtgärdytterligarefinns ingenefter

kommunikationsproblem.på internttyderDokumentationen ett

NorrköpingspolisenGhazi Zkontaktade1988junimittenGhazi Z. I av
fåtthanberättadeHanOlof Palme. attmordeterkände upp-och

hadekvällenaktuellaStockholm. Deniambassadeniranskadraget av
förstatsministernpekathadeManskjutsad till utblivithan centrum.

skjutithanhadeDärefter stats-honomochhonom ettgett vapen.
ochEnglandfått tillhade hanuppdraget enministern. För resaen
hosbl.a.bodde hanmordetförtidenVid enmindre pengar.summa

notering:följandefinnsUnder tipsetkallad A.häri Tensta,kamrat
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Uppgiftslämnaren visar tydliga tecken psykiskt sjuk och vidatt vara
kontroll med avd. 26 psyk.avd. i Norrköping han intagenärattuppger man
där hade försvunnit.men

I mitten september år började PU emellertid utredaav samma upp-
slaget. Efter registerslagning då det framkom Ghazi Z iransken att var
medborgare förhördes han, polisen i Norrköping, i oktober pågenom
den psykiatriska avdelning dåhan vistades vid. Ghazi Z sig hauppgav
dåliga och kände sig pressad efter mordet. Han önskadenerver snarast
bli skjuten. Han hade inte varit intagen psykiatrisk klinik vid tiden
för mordet. Enligt avdelningssköterskan fanns det inget anmärk-
ningsvärt i Ghazi Zzs journal,noterat sträckte frånsig april 1986.som

Efter förhöret med Ghazi Z samtalade PU i oktober såvälmed
överläkaren Gunilla L sköterskan båda vid Norrköpings lasarett.som
De berättade båda Ghazi Z mycket sjuk ochatt ville dö. Hanvar var
inte våldsbenägen. Enligt sköterskan hade han erkänt påmordet Olof
Palme för han trodde dåhan skulle bliatt avrättad. PU identifieradeatt
också kamraten A och höll kort förhör med honom. berättadeett A att
Ghazi Z mycket sjuk. Ghazi Z hade besökt honom tvåvid tillfällen,var

1986 och 1988.sommaren sommaren
börjanI november 1988 förhördes Ghazi Z PU försökteav nytt.

fastställa hans vistelseort den 28 februari 1986. Han berättade bl.a.nu
vid detta tillfälle han sköt Olof Palme femmed skott framifrån,att att
det helt folktomt och han sedan blev upplockadatt Volvo.var av en

Därefter förhördes A ytterligare gång i mitten novemberen av
år. Enligt A hade Ghazi baraZ besökt honom dagensamma vidöver

två tillfällen, troligen i oktober 1986 och i juni 1988.
Ytterligare kamrat till Ghazi Z, Farooqi spåradesH, ochen

förhördes. Ghazi Z hade bott hos Farooqi vid tvåH tillfällen, båda i
tiden efter mordet. Enligt Farooqi H hade Ghazi Z aldrig någotnämnt

Olof Palme. Han hade däremot varit Englandsresa, vilkenom hanen
bekostat socialbidragen de perioderatt han vistatsgenom spara
sjukhus. Farooqi H hade i efterhand kontaktat Ghazi frågatZ ochnu
varför han sig för Olof Palmesutgav mördare. Ghaziatt hade dåZvara

han hittat historien för hansvarat att ville polisen skulle skjutaatt att
honom.

Ett uppslag denna karaktär kan naturligtvis svårbedömt,av vara
i detta fall tyder i fall dokumentationen Ghazimen vart Z bordeatt

ha kunnat påuteslutas tidigare stadium.ett
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inklMellanösternAvsnitt HD5.4 -
Israel"

Allmänt

till MellanösternanknytninghuvudsaklighabedömtPUUppslag som
Mellan-avsnittetsärskildai detregistreratsmaterialethar iIsraeloch

PolitiskatillunderavsnittAvsnittetIsrael HD. ärinkl ettöstern
motiv H.

uppslag. Det90består drygtIsrael"inklMellanöstemAvsnittet av
informationochutredning attinnehåller hypoteser,tips, omannan

område knutnadettatillMellanöstern,iländerandraellerIsrael
medenskildaellersammanslutningarochorganisationer ur-personer

inblandade iskulle kunnadärifrån, eller sättannat varaettsprung
underredantredjedeltillkomuppslag90drygtdessamordet. Av en

avsnittetshälftenhadeEftermordet.månaden efterförsta ett av
till ochframtillkomuppslagfemtonYtterligaretillkommit.uppslag ca

årligen.tillkommitfånågra uppslagbaraDärefter har1988.med
konkret in-innehåller relativtmånadenin förstakomtipsDe som

mordet.inblandade ipåstås kunnaformation varasompersonerom
successivt hauppslagenIran/Irak,avsnittetiliksomDärefter synes,

innehållandeTipsmotivinriktade.ochabstraktablivit renamermer
harmordetbakomliggatänkaskanvilkaellerhypoteser somom vem

omöjligasvåra ellerandra tips attliksom ärallt vanligare,blivit som
uppslageniförekommande ärvanligt attt.ex.teori ärfölja En somupp.

Olof Palme.mördathakanisraeliska agenter
tiotalknapptgälleruppslagövrigaavsnittets ettBeträffande att

imeddelvis byggerellerhelttips, att ursprungpersonerupptar som
fantombildema.någon s.k.depåstås liknaoch IsraelMellanöstern av

tillkommeruppslaget Tipstokuppslag seuppslag t.ex.Fem-sex är
sådanaNågra uppslag ärnedan. attredovisasspådom,efter upp-som

ikommaförpolisenkontaktathamisstänkas attkangiftslämnaren
eko-information,för sinersättningnågon t.ex.formåtnjutande avav

Åtminstone uppslagbeskydd.asyl ellerpolitisk treersättning,nomisk
liknaruppgiftslämnarenenligt stats-mordinnehåller tips somom

inhämtatsådant PUinnehålleruppslagministermordet. Ett par-tre som
lång följtstidefterharuppslagtiotalEttsedanmassmedia ochi utrett.

säkerhets-förfrågningar tillochregisterslagningarframför alltmedupp
omfattandelång tilltid lettefterharuppslagfallpolisen. I meraettvart

innehåller beslutTvå uppslagM.utredningsåtgärder se Jocop om
tvångsmedelsåtgärder.

små inteoch harrelativtundantagmeduppslagAvsnittets är ett
från sida. Detutredningsåtgärder PU:somfattandenågraföranlett mer
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omfattande innehålleruppslaget drygt 20mest underuppslag Professor
Robert FD. Ett andra innehåller drygt 10 underuppslag.par

förstaUnder utredningsåret handlades i samtliga uppslagstort sett
Ölvebrohelt eller delvis vid säkerhetspolisen. Efter det Hans till-att

trädde spaningschef i 1988 har Säkerhetspolisen anlitats försom mars
vissa avgränsade utredningsuppdrag.

I det följande redovisas drygt 20 uppslag relativt utförligt. Först
redovisas de första tipsen lämnades till därefterPU, de störstasom upp-
slagen och sist vissa uppslag, frånvi granskningssynpunkt bedömtsom

visst intresse.vara av

Tipsen de första dagarna

Telefonsamtal till nyhetsbyrån Reuter. förstaDet tipset lämnades den l
1986 nyhetsbyrånvid Reuter. Reportern meddeladereportermars av en
engelsktalande med arabisk brytning frånatt ringt New Yorken man

och mordet utförts för Judiskasagt att Aktions-representanterav
Motivet för mordet skulle Olof Palme antijudiskattgruppen. vara var

och hade kontakter med Arafat. Beslut mordet skulle ha fattats såom
Ärendet,veckan före mordet.sent utreddes säkerhets-som som av

polisen, följdes i slutet april 1986 med kontakt medupp av en ny
dåDenne fåtthan intryckreportern. att attuppgav av mannen var en

galning. Mannen hade US Defencenämnt League, skullesom vara-
Ärendethögerorganisation för judar i USA.extrem lades ad denen acta

5 maj 1986, efter Säkerhetspolisen kontrollerat och konstaterat deatt att
någoninte hade information Judiska Aktionsgruppen.om

påMän kafeteria Malmö.i Det andra tipset lämnades dag, densamma
1 1986, på kvällen kvinna i Malmö. Kvinnan berättadesentmars av en

hon vid tillfällen, den 20, 21 och 28 februari,att kl. 16.00tre runt
druckit kaffe på kafeteria i Malmö. gångerSamtliga hade hon suttiten

tvåbredvid araber bara arabiska. De hade vid alla till-pratatsom tre
fallena Abu Nidal. Den 28 februarinämnt hade ocksåde Olofnämnt
Palme. Vid detta tillfälle bådahade sig hastigt kl. 16.25 och lämnatrest
kafeterian bärande på varsin resväska. Kvinnan lämnade signalement
på männen.

Under uppslag finns tidningsartikel från Hufvudstads-samma en
bladet den 13 januari två1986 och andra tips registrerade. Tidnings-
artikeln handlar Libyens ledare skulle ha beordrat palestinskaattom
terrorister mörda Västtysklands utrikesminister. Ett tipsen lämna-att av
des journalist Aftonbladet. Journalisten hanav en att nattenuppgav

måndagentill den 3 1986 hade blivit uppringd invandradmars av en
dåligpolack, engelska hade talat hösten -85 och styrkasom om
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OlofmordetantydningarindirektagjorthadePolacken17. om
artikelpubliceradAftonbladetitidigaretillrefereratochPalme en

veckorlämnadestipsetandraNidal. ettDetAbu senare"Verk parav
hörtbekanthanberättade attStefan N, man somenatt enavsomav

skulledenneUppsala,ifinnasskulle attsignalementpolisensliknade
skulle göraochNidalAbupalestinsk atttillhöra mannengruppen

Danmark.bomber i
redogjorde1986,septemberslutetdaterad ipromemoria,I aven

politiskauppföljningpågående extremaförSäkerhetspolisen aven
inkommitintedetkonstateradeSäkerhetspolisen attorganisationer.

omnämndai uppslagetdetydakunnaskullenågra uppgifter attsom
PalmeOlof göra.något mordetmed attskulle haorganisationerna

1986 kontak-den 2Söndagentill privatperson.samtalNattligt mars
2.15kl.mordnattenhonberättadeHonkvinna.äldre atttades PU enav

brytning.utländskmedsvenskataladeuppringdblivit sommanav
högerextremister.två judiskaskjutenPalme ärhadeMannen sagt av

brutits.samtalethadeDärefterdöd.Palme är
bekantPUringdes1986,6denNågra dagar enupp avmarssenare,

tillsighörtintevarför PUundradeVederbörandekvinnan.till av
allvar.uppgiftertagit hennesifrågasatteochkvinnan att man

1986,i aprildateradpromemoria,upprättadSäkerhetspolisenl en av
ringde,dengått identifiera attintedetkonstaterades att mensomatt

Säkerhetspolisenmordethaft med göra.denne atttyddeinget att
skulle kunnaeventuellt röradetbedömningenpromemoriangjorde i att

tillringaavsiktförhaftdålig humor attnågon medsig somom
uppgift haenligtskulleochriksdagsmanSonenkvinnans varson.

frågor.judiskaisigengagerat

kontaktade19862Myrdal. DenAlvafrågade efter enMän marssom
sjuksköterskaarbetadehonberättadepolisen. Honkvinna att som

patient.varit hennesMyrdalAlvaochkonvalescenthemStortorps att
1gjort denhadehonvilketavled,MyrdalAlvainnandagarEtt par

därexpeditionen,tillkalladblivitsjuksköterskan1986, hadefebruari
Olof PalmeochfemlågMyrdalfrågattvå Alva ommän rumom

februari. Honden lfödelsedagMyrdal hennesAlvabesökaskulle
utlänningar,varithadeuppgifter. Männennågrainte lämnathade ut

intehadeoch dei hynblekaBåda varithadearaber.franskaeventuellt
lämnadeKvinnanjugoslaviska.elleritalienskafranska,brutit

års-i 30-35beskrevsDensignalement männen.därefter varaene
brunatänder,vackrahabyggd,normaltlång,åldem, 175-180 varacm

hår.vågigtmörkt,ochögon
19867denSäkerhetspolisen,handladesUppslaget marssomav

direktdå honbl.a.Hon reageratsjuksköterskan. attförhörde uppgav



500 Enskilda uppslag SOU 1999:88

den bild fantombilden, publicerats i massmedierna. Bildensom
stämde med vissa ändringar väl medöverens besöktmännenen av som
konvalescenthemmet.

Den 18 april 1986 förhördes sjuksköterskan Samma dagnytt.
upprättade Säkerhetspolisen handling rubricerad Ytterligare fram-en
komna omständigheter". Av denna framgår sjuksköterskan, iatt sam-
band med den första fantombilden publicerades,att den 6 1986,mars

hade likhetermännenuppgett att med denna bild. Eftersom vissaen av
detaljer i hennes beskrivning den stämde påin signale-av mannen
mentsuppgifter Norrköpingspolisen erhållit beträffande polismansom
L se kapitel Uppslag inriktade på enskilda personer beslöts dels att
Mercedesbilen polisman L och Lars färdadesL i skulle vidsom spärras
inpassering till Sverige, dels såväl polismannen Larsatt L vidsom
eventuell inpassering skulle hämtas till förhör. Den 7 1986 kl.mars
12.40 meddelade Malmöpolisen den aktuella personbilen påträffatsatt

färjan mellan Köpenhamn och Malmö. Polisman L och Lars L
hämtades till förhör kl. 13.10. Efter inledande förhör med polismannen
bestämdes fortsatt förhör skulle hållasatt den utredningsman,av som
handlade ärendet vid Säkerhetspolisen i Stockholm. Samma efter-
middag flög förhörsledaren och sjuksköterskan till Malmö, där
polisman L förhördes med början kl. 17.30. Denne hanattuppgav
under mordkvällen tillsammans med andra besökt motell iettpersoner
Norrtälje där allmän dans anordnats. Därefter genomfördes spegel-en
konfrontation med polisman L och sju andra Sjuksköterskanpersoner.
fann inte polismannen identisk någonmed besökarna på kon-av
valescenthemmet. Polisman fickL därefter lämna polisstationen.

Den 18 april 1986 upprättade också utredningsman vid Stock-en
holmspolisen, promemoria i ärendet. I promemorian polis-sägsen att

L hörts Säkerhetspolisen den 7 1986 i Malmö ochman av attmars en
konfrontation genomförts.

Några dagar hölls telefonförhör med sjuksköterskan.ett Honsenare
dåmeddelade hon inte hade fler uppgifteratt lämna.att

Slutligen deltog sjuksköterskan i slutet april vid spegel-av en
konfrontation med Viktor G. Hon kände inte igen honom någoneller

ñgurantema.av

Handling överlämnad tyska polisen. Den 2 1986 inkomav ettmars
meddelande pådet ankommande flyg fannsatt handlingettom en som
skulle kunna intresse för polisen. Handlingen överlämnadesvara av

dag fått den den tyska polisen i sambandsamma av en purser, som av
med från Tyskland. Handlingenutresan hade hittats i ficka påen en
libanes, tillsammans tvåmed andra libaneser försökt lämna Tysk-som
land på falska viseringar. Handlingen, innehöll och adressersom namn
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påmordetmedsambandipolisenden tyskaSverige, hadei sattsav
ochnågon kioskpåinnehöllHandlingenOlof Palme. personer,namn

cigarraffär.en
1990,underinkom,uppgifternaochår mordetefterFyra att

demIngenpå privatpersonema.registerslagningargenomfördes av
imeddeladeSäkerhetspolisenregistren.polisiärai deförekom

noteringgammalfannspå1990 detnovember att enpersonernaaven
beskickningen.polskamed denangående kontakten

spanings-1986 inkom2spådom. Den etteftertillkommerTips mars
Olofberättadeuppgiftslämnareni vilket attMalmöpolisen,tilluppslag

tillhöraskulleMördarenSverige.södraflytt tillmördarePalmes en
professionellocheventuellt Libanon,Mellanöstern,organisation i vara

ochlängesedanplaneratuppgiftslämnaren,enligtMordetmördare. var,
områdefrånjuristdådet skulle"hjärnan" bakom somsammavara en

ochStockholmbosattdockskulle närmareJuristenmördaren. varavara
anteckningEnligtnationalitet.kvinnagift med upp-avensammaaven

ha lämnattidigareförkänduppgiftslämnaren attgiftsmottagaren var
uppgifter.vederhäftiga

uppgiftslänmaren.medsammanträffade polisendagarEtt senarepar
Helsingborg.ibefann sigtroligendå mördarenDenne attuppgav

viaochSverigelämnaeventuellteller 76denskulleMördaren mars
tillvidaresedanskulle hanFrån Polentill Polen.Ystad resaresa

Mellanöstern.
säkerhets-konstaterade1988,daterad ipromemoria,I marsen

denuppgivithanochidentifierats attuppgiftslämnaren attpolisen att
spå i kort.förmågahämtad hanslämnat attinformation han urvar

med-19863Denambassad Bern.itill SverigesTelefonsamtal mars
fåttambassad i BernSveriges ettvidpressattachéndelade UD att

medMax,sig Max.kallatfrån pratattelefonsamtal somperson somen
fråntvåmördatsOlof Palmehade berättatbrytning,tysk personeratt av
medsamtalöppenhjärtigtalltförhafthangrundNidal,Abu ettattav

skulletvåubåtsaffären. Deangåendefrån SPDKGB-vän personernaen
libyskutfärdadepå turkiskaSverigefrån Spanien tillha av enpass,rest

diplomatpost.mederhållit mordvapnethaskulleParis. Deattaché i
ochgärningsmännenhållna signalementtvå allmäntlämnadeMax

iSverige,isitthaskulletillhördedeorganisationen centrumtillade att
skid-haftnyligenL ochpå bokstavenbörjade enort somsomen

tävling.
medtelefonkontakterSäkerhetspolisenhadeDärefter ett press-par

lades adärendetochidentifierasemellertid intekundeattachén. Max
1986.25denacta mars
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Tips gjort konstigt köp flygbiljett. Den 3 1986ettom man som av mars
besökte arbetade vid resebyrå PU. Personen berättadeen person som en

han vid tre-fyra tillfällen haft kontaktatt med arabisken man, som
sig Abdul A. Mannen år,35presenterat 180 lång, hadesom var ca cm

hår,mörkt "typiskt arabisk näsa, bredaxlad och vältränaten ettvar gav
intryck. Han hade vid det tillfället varit iklädd blå,senaste treen
fjärdedels lång täckjacka och keps med uppknutna öronlappar. Viden
det första besöket, skett den ll april 1985, hade beställtsom mannen

enkel flygbiljettöppen sträckan Stockholm Moskva Beirut.en - -
Denna flygbiljett utnyttjades aldrig byttes i juliutan ut mot en
enkelbiljett till Tunis via NågraMoskva. dagar efter attentatetsenare,

North West Orients kontor och judiskamot i Köpenhamn,synagogan
kontaktade uppgiftslämnaren uppgivet telefonnummer iettmannen
Handen. Där svarade flicka, verkade och rädd.nervös Det endaen som
hon Skit i biljetten. Han hade fåttintesagt tala med Abdul A. Ivar
slutet januari 1986 hade Abdul A ringt frågatoch efter sin biljett. Deav
hade bestämt han skulle besöka resebyrån. Abdulatt A hade gjort detta
någon dag efter telefonsamtalet. dåHan hade burit beskrivnaovan
kläder.

Ärendet tilldelades Säkerhetspolisen den 20 april 1986. I en
promemoria daterad den 23 februari 1986 bör troligen den 23 majvara
1986 konstaterade Säkerhetspolisen Abdul A förekom i derasatt
register grund han haft viss anknytning tillatt till-av en person
hörande PLO. I övrigt inget känt honom och ärendet lades advar om

i slutet maj 1986.acta av
Därefter har PU vid okänd tidpunkt handlingarna daterade bör-

dock ha varit under 1993 gjort registerslagning förfråganoch tillen en
Säkerhetspolisen angående identifiering Abdul A och denneav om
fanns kvar i landet. I daterat i juni 1993 identifieradeett Säker-svar
hetspolisen Abdul A. Denne Statslös palestinier och hansvar namn
hade förekommit på handlingar tillhörande palestinier 1982en Som
försökt sig in i påSverige falska handlingar. Enligtta Säkerhetspolisen

det oklart Abdul vistadesA i Sverige. I juli 1993 gjorde PUvar om en
registerslagning. Inget anmärkningsvärt framkom.ny

Hypotes från oflicerare vid Södermanlands Den 3regemente. mars
1986 kom brev in fråntill PU officerare vid Södermanlandsett rege-

De framförde Libyens presidentmente. Kadaffi hotatatt ochStatsmän
libyska terrorister påverkat olika platseratt i världen. Enligt officerar-
fanns det säkraste och helt oantastliga Skyddet förna attentatsmän
ambassad. Man framhöll Libyska Folksocialistiska Folkkontoretatten

låg vid Valhallavägen och bifogade karta med flyktväg Tunnel-en en
Valhallavägen utritad.gatan -
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detsadesSäkerhetspolisenupprättad atthandlingodateradI aven
iinvolveradskulleLibyenförtaladenågotfannsinte att varasom

Ärendet 1986.23 aprildenadlades actaattentatet.

fantombildenförstadenanledningiTips av

6denpubliceradesfantombildenförstadensamband med marsI att
tillanknytningmedin till PUtipsflera1986, kom att personerom
detbilden. Ipublicerademed denuppvisade likheterMellanöstern

detdem, ärsådana uppslag. Ettredovisasföljande senare,ett avpar
avsnittet.iuppslagendetillika störreett av

19867till denCarlo. Nattenpå MontePalestinier marsrestaurang
denpublicerade bildendenanledningpolisen iLuppsökte Bengt av

efterhanberättadeL attentatenBengtgärningsmannen. atteventuella
iCarloMontebesöktWienochi Rompå flygplatserna restaurang

två palestinierbredvidsittakommithade därStockholm. Han att som
denarbetaförSverigeanklagat motoch attförsvarat attentaten

Sverigetillhördepalestiniema systemEnligt ettsaken.palestinska som
publiceradelik denvarithadebekämpas. En männenskulle nuav

Ami.kallatshadekamratbilden. Mannens
Stockholms-konstaterade198618daterad denhandlingI marsen

spaning. IinrefastställagåttinteidentitetAmispolisen att genomatt
Amihandlingdaterad1986 sägsapril attllSäkerhetspolisen denaven

vanligtfråga mycketi ärregisterderasiförekom namnetinte samt att
palestinier.bland

kontaktade19866Madrid. Denmord iefterlyst förPalestinier mars
denmellanlikhetersigtyckthadeHanPU.Mjournalisten Tommy se

Köpenhamns-ifotoochbanemanOlof Palmesbilden ettframställda
tid-år. iFototfebruari22denkvällsupplagaBT:stidningen samma
ochK. DenneHishampalestinierefterlystföreställdeningen personen

misstänkta förefterlystsinternationellthadeG,Jamesman,annanen
Spanien.två iisraelermord

HonSolnapolisen PU.S vidkontaktade AgnetadagarEtt senarepar
ochutomlandssigbefannpressfotograf,kändehonberättade att somen
ochhennekontaktatPressfotografen hadeville anonym.varasom

medbrottslingHisham K,gärningsmantroligmeddelat varsatt var
våldsdåd Barcelona.iutförthaförDanmarkihäktadG attJames satt

och hade17pressfotografen, Forceenligttillhörde,tvåDe männen
Magnum..357Smith Wessonrevolvrartvå medskjutit ned män
förtidpunktenvidStockholmsig i stats-befunnitskulle haHisham K

ministermordet.
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Säkerhetspolisen, ärendet,handlade konstaterade i handlingsom en
daterad den 16 1986, Hisham K känd och han förmod-attmars attvar
ligen arbetade under Abu-Jihad inom Al Fatah. I odaterad handlingen
finns ytterligare information Hisham K. Han israeliskom uppges vara
medborgare ansluten till Al Fatah och tillsammans med gambiem
James G misstänkt för ha tvåmördat i lägenhetatt ivara matroser en
Barcelona. James G hade gripits i Köpenhamn i mitten februari.av
Hisham K vistades okänd ort.

Av handling daterad den 24 1986 framgår spaningsrotelnen attmars
vid Stockholmspolisen kontaktat Säkerhetspolisen, eftersom uppslaget
berörde från Mellanöstern. Från Säkerhetspolisen erhölls beskedperson

Säkerhetspolisen uppslaget ochatt dagutrettom säntatt man samma en
total redovisning ärendet till Stockholmspolisens våldsrotel.av

Den 2 april 1986 höll Säkerhetspolisen uppföljningsförhör medett
Agneta bl.a. berättade erhållithon uppgift Hishamatt Ksom attom

israel, född i Haifa och räknades palestinier.var som
I handling daterad den 18 april 1986 finns anteckningen en av

Säkerhetspolisen spaningsledningen frågaställt angåendeatt en en
gambier gripits i Köpenhamn misstänkt för ha tvåmördatsom att
israeliska i Barcelona. I handling finnsmatroser anteckningsamma en

James G gripits i Köpenhamn den 17 februariatt 1986.om
I slutet april 1986 redovisade Säkerhetspolisen uppföljningav en av

ärendet. dennaI påpekaderedovisning Säkerhetspolisen Tommy M:satt
uppgift, Hisham K skulle ha befunnit sig i Sverigeatt vid tidpunkten
för Statsministermordet, inte riktig. Enligt Säkerhetspolisen fannsvar
inga indikationer Hisham K in i Sverige.att rest

Så i januari 1995 gjorde PU registerslagningsent Hishamsom en
K.

De två uppslagenstörsta

Professor Robert börjanH. I januari 1990 översände Sverigesav
ambassad i Washington via UD promemoria till PU. En Robert Hen
hade nyårsafton uppsökt ambassaden och berättat han nyligen iatt
New York Times foto Abo dömts till livstids fängelsesett ett av som
i Uppsala. Robert H hade varit övertygad Abo T identiskattom var
med han träffat på Bolaget i Stockholmrestaurangen person sommaren
1985 och denne eventuellt Olof Palmes baneman,att eftersom hanvar
stämde med beskrivningen starkt haltandeav en man.

Sommaren 1985 hade Robert H befunnit sig i Stockholm för ett
forskningsprojekt efter inbjudan från SIPRI. Han hade bott i en
lägenhet Döbelnsgatan och ofta besökt Bolaget. Vidrestaurang ett
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svensksamtala medkommithade hantillfälle i augusti 1985 att en ung
egendomligberättatMarockanen hademarockan.kvinna och enen

Harmé. Robertkontakter i USA:shadetydde hanhistoria attsom
kraf-ochondskefulla ansikteskrämmande,vidhade fäst sig mannens

kraftigt. Efterhaltathaft käpp ochhadekropp. Mannentiga muskulära
diskuteratochRobert Hrestaurangbesöket hade somvemmannen

marockanenDå kommit förbi hadetaxihem.följa kvinnanskulle en
därifrån. sistafarit Detoch de hadei bilenhastigt dragit in flickan

hadeRobert Hskrämda blick.båda kvinnansdemRobert H sett varav
kommithadetillfällen. Hanvid fleraStockholmdärefter besökt att
ambassad-underoch hadeOlof Palmeför mordetintressera sig

gjorthademordteorierna. Robert Holikadebesöket spekulerat ettöver
något intryck.nervöst

WashingtoniambassadenmeddeladeveckorEtt attsenarepar
frånnågonfrågattelefon ochåterkommitRobert H hade omper

sig till FBIockså hanhade berättat väntavhörts. HanStockholm att nu
övertygadhade varitRobert Hbegriper i saken".ingentingsom om

pusselbitväsentlighan hade närochinstinkt denhans rätta attatt envar
förräddhanhade uttrycktmordet. Hangällde lösa attdet attatt var

på belöningen.någon honomskulle snuva
hade haftConnie W PU. Hon1990 kontaktadefebruaribörjanI av

University.Pennsylvania StatevidRobert Hprofessorsamtal medett
miss-Uppsaladen iuppgifterintressantahade berättatRobert H om

telefon-lämnadeConnie WAboterroristen T.tänkte och dömde
i USA.till Robert Hnummer

ambassadfrån USA:sinformationfebruari 1990 fick PUI mitten av
år hemlighadebörjan januariInterpol.via Ii London, ensammaav

Källankontaktat FBI.Pennsylvaniaiuniversitetetkälla anställd
utredningenbetydelse förhan troddeinformationhade haft var avsom

humanistisktiprofessor ämneKällanOlof Palme.mordet ettvarav
åren intresse-deMellanöstem-affärer. hadeHanoch senasteexpert

TimesYorki New1989 hade han lästUndersig för mordet. omrat
misstänktesAbo TLockerbie-katastrofen ochundersökningarna attav

denne Abo Tmöjligtdettroddeinblandning. Källanför attatt var
händelseberättathade därefterockså KällanOlof Palme.mördat om en

inte i1985. Det sägsi Stockholmrestaurang sommarenen
källanhandstillnaturligtvisliggeruppslaget, det nära att varmen

H.identisk med Robert
gångentelefon för första1990 fick Robert HfebruarislutetI perav

berättadeRobert Hvidutredningsman PU.meddirektkontakt omen
Times.YorkAbo T i Newfototaugusti 1985 ochhändelsen i om av

telefon.på PURobert Hkontaktade1990slutetI nytt permarsav
deAbo T ochnågra foton över-förevisatshadeHan nytagna av
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ensstämde inte med det i New York Times publicerade fotot. Enligt en
artikel i New York Times Lockerbie-katastrofen skulle Abo haTom
kommit till Sverige falskt marockanskt Robert H trodde attpass.
tidigare publicerade bilder frånkom passfotodet Abo sigT använt av

han tagit sig in i Sverige. påpekadeHannär han inte trodde fototatt att
i det föreställde Abo T. Tidigare hade Robert också fåttHpasset veta

Abo lång.T 175-177 Mannen Robert H träffat enligtatt var cm var
Robert H längre, 180-185 Robert sade sigH det säkertrotsca cm. vara

han hanmött i tidningen iatt settmannen var samma person som
New York.

I början augusti 1990 skickade Robert H material fotonöverav
Abo T och lista påmed personalen Bolaget tillrestaurangen namn —
PU samtidigt han föreslog utredningsåtgärder.vissasom

I augusti 1990 förhörde PU Abo berättade påT. Han hans familjatt
kvällen den 28 februari 1986 besökts hustruns bror Mohammed M,av
dennes hustru Wafa ochT andra Gästerna hadeett stannatpar personer.

därpålänge. Tidigt åkaskulle fåtthan till Cypern. Han hademorgon
skjuts till flygplatsen Mohammed M flyget inställt, varförav men var

återväntde till hemmet. någraHan hade efter timmar väckts hustrunav
berättat mordet Olof Palme. De hade blivit upprörda. Hansom om

kväll till Cypern, där han vistats vecka innan hanavreste samma en
besökt släktingar i SedanEgypten. sin ankomst till Sverige 1983 hade
han aldrig varit någotskadad i ben. Han hade aldrig besökt restaurang
Bolaget, gåttaldrig med andra kvinnor och han skulle aldrig samtalaut
med amerikaner, han avskydde.som

början ocksåI oktober 1990 förhördes Mohammed M och Aboav
Tzs hustru amila bådaJ M. De lämnade uppgifter väl stämdesom

med de Abo lämnat.T Varken Mohammedöverens M eller amilaJ M
kunde med säkerhet vad de gjort kvällen den 28 februari 1986,säga

båda höll det för troligt de träffats farniljevis eftersom deattmen
såbrukade någoninför familjemedlems föreståendegöra hem tillresa

Mellanöstern.
I september 1990 hade Robert hört sigH och i börjannyttav av

oktober meddelade han han i avsågnovember besöka Stockholm.att att
dåHan önskade Sammanträffande med den handladeett person som

angåendeärendet Abo T. slutet tvåI november sammanträffadeav
utredningsmän vid PU med Robert H. Robert H berättade för-hanatt

fåsökt gehör för sina uppifter Abo T hos olika journalister, CIA,om
Mossad m.fl. inte lyckats. Själv han övertygad attmen var om mannen
han i augusti 1985 Abo En utredningsmännenmött T. förklaradevar av
då inga uppgifter framkommit tydde Abo haftTatt attsom en
benskada eller käpp. Vidare utredningsmännen Aboanvänt attuppgav

förehavanden vårenTzs hösten 1984 1990 kartlagda inoggrantvar-
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fängelse.livstidstilldömdesAbo Tledde tillutredningden attsom
någotfannsdet inteförklaradeutredningsmannenandreDen att som

kraftigthadeOlof Palmemördadegärningsmannentydde enatt som
sådanaförekommitdetsig riktigtoch förgång. ihaltande Det attvar

intevalthadepolisentidigt skede,itidningarna attuppgifter i ett men
vittnendå selekterakundeeftersombl.a.dessa utdementera somman

ingetdärefterhadetidningsuppgifter. Robert Hgått attendast mer
redanåtervända till USAavsåghantillföra att sammaattutan uppgav

dag.
deRobert Hprofessorbesöktefebruari 1992 nyttI aven

han till hustrunsberättade1990.träffat Hanhadehanutredningsmän att
mordetundersökningsinfunderadeförtjusning att omstora ge upp

hadeblivit galen. HanhanbörjathadeOlof Palme; hustrun atttro
handenkanske inteAbo Tfram tillkommit att person somvarnumera

handärefterberättadeRobert HBolaget. attträffat restaurang -
fåtthanochmärkliga sakermängdråkat förtiden attsista enut en

vidhadeOlof Palme. Hanlåg mordetbakomisraelemakänsla attav
lång hade hantidEfterMossad.få kontakt medtillfällen försöktflera

vidkriminologAmir. AmirMossadchef, ettkontaktats varav en
för Amirhade berättatRobert Hterroristkonsult.ochi Israeluniversitet

bekräftadebl.a.fått vykorthade hanefter tidochAbo T ett somenom
också artikellästhadeRobert HMossad.kändAbo T omenatt avvar

Lockerbie-katastrofenAviv,Juvalf.d. Mossadagent, utrettsomen
ochganska välEbbe Carlssonsig känna attRobert HPan-Am. uppgav

medkontakttagitRobert H1991 hadeAviv.kände tillCarlssonEbbe
för honomtalatAviv hadeför denne.historiasinAviv och berättat om

Abodetochi StockholmträffathandenAbo attT varatt man somvar
låg bak-CIAdetEnligt Avivmördare.Olof PalmesT somvarvarsom

organiseratkontraspionagetförchefendetochattentatet somvarom
kusin till Abokvinnapalestinskmedgifthela.det Han som varenvar

haftskulle haMotivet göradenne.rekryteratdärför attT. Det manvar
listahonomhade visatAvivIran-Contrasvapenhandel,med etc. en

Olof PalmeIran-Contrasaffären. Förutomiblivit dödadeallaöver som
listan. Konten-funnitsCarlssonoch BerntAlgernonbl.a. Carlhade

dödatsOlof Palmeenligt Robert H,berättelseAvivs att avtan var,av
så kom-varithadeberättelsespionfall. Avivspå grundCIA ettav
fått hörahadeRobert Hredovisa den.kundeinteRobert Hplicerad att

faktumdetdet ochkundeAviv attmängd "smörja" trotsmenaven
kunde finnasdetuteslutaintebedragareavslöjatsAviv attsom en

han självvidareberättade över-Robert Hi berättelsen.sanning att-
konferensRothschild vidtillAbo T Emmafotolämnat somenett av

lovatRothschild hade1991. Emmaoktoberi attanordnades SIPRIav
förmå visadenneMårten ochPalmetillfotot attförsökahon skulle ge
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det för Lisbeth Palme. Robert hadeH Hans Dahlgren försökt fåav
bekräftat Lisbeth Palme fotot. Robert H berättade ocksåsettom att-
han talat med Josef skribent International Tribune i Paris. Josef F
hade talat med Bernt Carlsson före flygkraschen. Bernt Carlssonstrax

dåskulle ha berättat han till fem vissteatt trevar en av personer som
vad hänt Olof Palme. En del dessa hade dött undersom av personer
märkliga omständigheter. Bernt Carlssons arbetade, enligtsysters man
Robert H, i den spritbutik där han handlade sin whisky. Mannen hade
berättat han och åkthustrun till Bernt Carlssons lägenhet fematt ca
dagar efter flygkraschen. dåLägenheten hade varit i total oordning som

någon eftersökt något.om
Robert H hörde därefter sig till PU vid ytterligare tillfällenettav par

under 1992. Vid det första tillfället berättade han han till-att av en
fällighet liknade på gåBolaget påinsett en person som mannen en
adress Valhallavägen. På lågadressen Libyens ambassad. Robert H
hade gjort efterforskningar i saken och trodde den aktuelleattegna

viss herr Mellali. Vid det andra tillfället han sigmannen var en uppgav
ha varit i kontakt med William H se avsnitt HA CIA.-

I 1993 besökte Robert H PU, där han sammanträffadenyttmars
med utredningsman. Robert H lämnade delvis information.en ny ny
Protokollet samtalet omfattar åttaöver sidor.

Under 1994 kontaktade återRobert H sin kontaktsommaren senaste
vid angåendePU Sammanträffande. Denne utredningsman hade iett
april 1993 visserligen lämnat ändåPU gick påmed ettmen samman-

Överträffande under sin i Stockholms skärgård.semester samman-
träffandet förde utredningsmannen anteckningar omfattande sidor.tre

Under tiden augusti 1994 till 1995 skickade Robert brevH ochmars
andra handlingar till utredningsman. Denne har vidarebefordratsamme
detta relativt omfångsrika material till PU och vid tillfällen harett par
han gjort översättningar och sammanfattningar materialetegna av
omfattande 20-tal sidor.ett

Efter 1995 har Robert inteH avhörts.mars

Palestinsk Sverige.i Avsnittets till omfånget uppslagnäst störstagrupp
delvisrör omständigheter angåendeuppslaget Robert Hsamma som

och dennes uppgifter. Bl.a. omtalas Abo T. Dessutom förekommer
Stefan jfrN, uppslaget på kafeteriaMän Malmö.i

I augusti 1989 kontaktades PU personal Kronobergshäktet. Deav
hade intagen Stefan N, ville lämna angåendeuppgifteren man, som
statsministennordet. Stefan N berättade palestinsk iatt en grupp

lågSverige bakom mordet Olof Palme. Gärningsmannen död.var
Han hade varit ombord det flygplan sprängdes Irlandöversom som-

1989. Den planerat mordet ledaren för Kali C.maren som var gruppen,
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bestod sjuKali C "Flagstaff" i frihamnen. Gruppendrev restaurang av
pågjordes registerslagningarnamngivna Under oktober samt-personer.
tidigareFlera demliga i uppslaget förekommande personer. av var

våldsbrott tillgreppsbrott.dömda för och
dåStockholmspolisenI februari 1990 kontaktades PU somav

palestinier. detmisshandel mellan Ihandlade anmälanen grovom
påmaterialet fanns tydde de inblandadeuttalanden männenattsom

registerslagningarterrorister. Härefter gjordekunde PU av-vara -
samband här-seende de varit inblandade i misshandeln. Ipersoner som

också hade undermed gjordes registerslagning Abo T. Abo Ten
försök till mord och allmänfarlig1989 dömts för medhjälp till mord,

ödeläggelse till livstids fängelse.
från 1993, redovisas visspromemoria, troligenI en samman-en

fattande utredning i uppslaget.

från illustrativa uppslaggranskningssynpunktVissa

från1986 infördes palestinier, skulle utvisasI aprilJocop M. en som
Sverige, till Palestiniem, kallade sig M, misstänktespolisen. Jocopsom

uppehålla sig i Sverige under falsk identitet. Enligt handläggarenför att
på i Beirut,utlänningsroteln hade dödat minst 15mannen personer

också sprängutbildad ochdäribland kvinnor och bam. Han skulle vara
gått någonhade i form behandling denuppträda iskallt. Han t.o.m.av

februari 1986. han omhändertogs polisen hade han28 När av en
tidningsbild med Olof Palme inringad sig.

daterad i början 1986 redogjordepromemoria septemberI aven
för handläggningen. samband med in-Säkerhetspolisen I Jocop Matt

fördes till polisen hade Marita M hört sig. Marita kände Jocop MMav
säkerhetspolisen.väl. slutet augusti 1986 förhördes hon HonI av av

trodde fanns kvar i Sverige.J Matt ocop
Marita kontaktade social-Ett dagar efter förhöret med M enpar

sekreterare berättade hon hade hosSäkerhetspolisen och Jocop Matt
sig. Via han blivit kallad till förhör i apriltolk MJocop ettattuppgav

då på Efter1986. hade tagits i förvar grund utvisningsbeslut.Han ettav
åtta-nio Olof Palmedagar hade han släppts. Han hade ringat in en
tidningsbild sig gift medminne denne. Jocop Mett uppgav varasom av

Spånga. socialsekreteraren hadebodde i EnligtAntwanet K, rege-som
arbetstillstånduppehålls- ochringen avslagit Jocop M:s ansökan om

på6 februari 1986. hade delgivits morddagen,den Beslutet Jocop M
Säkerhetspolisen konstaterade slutligen detdvs. den 28 februari. att

några iinte fanns uppgifter boddepastorsexpeditionen Jocop Mattom
Spånga.
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årfebruari 1996 tio efterI M aktualiserades iJocop PUnästan att-
förhördes han drev livsmedelsaffärPU. Jocop M inytt av en-

Spånga. frånberättade han Beirut och han kom tillHan att attvar
Sverige politisk flykting i maj 1985. erhöllHan permanentsom uppe-
hållstillstånd 1991. samband med det i början hans vistelse iI att av

åtta-landet uppstod oklarheter hans identitet han häktad undersattom
nio Därefterdagar. hade han utvisats och till Berlin,transporterats men

återfördblev Beträffandesedermera till Stockholm. bilden Olof
Palme berättade han, konstnärligtJocop M lagd, hadeatt som var

för vid tillfälle teckningdenna kunna görasparat att ett senare aven
dåOlof Palme. Om 28 februari 1986 handen Jocop M attuppgav

bodde hemma hos Marita hade varit hemma under kvällen ochM. De
från fåtttelefonsamtal väninna till Marita kännedomM,ettgenom en

mordet.om
ocksåI februari 1996 förhördes Marita berättade honM. Hon att

frånvarit intetillsammans med Jocop M november 1985. Han hade
båda ivarit politiskt aktiv. befann sig i hennes lägenhet VällingbyDe

under fredagskvällen 28 februari 1986. Följande tidigtden dag,
hade väninna ringt och vadtalat hänt.morgonen, en om som

1987Anmälan till Radionämnden. I oktober uppsöktes PU Agnetaav
tvåS. överlämnade brev. kopia anmälanHon Det ena var en av en som

hon gjort till Radionämnden i april 1983. anmälan framför honI
på enkelspårighetsynpunkter den i nyhetsrapporteringen harsom

Yassir Arafatskommit till uttryck i samband med Stockholmsbesök"
dåoch hon anmärkte särskilt rapporteringen Olof Palme höll tal i

Storkyrkan. skrev bl.a. Vidare kräver undertecknad ni inomHon att
Radionämnden bör granska John yttrande i söndagens Rakt sakR:s
från Religionsredaktionen, där han använde formuleringen Olof

genomföra sitt därför judar i fullsattaPalme kunde knappt tal, denatt
glåpord och buade’. andra brevetStorkyrkan skrek honom Detmot

kopia Radionänmdens beslut. beslutet redogör Radio-Ivar en av
nämnden för programledaren John R:s uttalanden och nämnden kon-

därefter prograrninslaget inte strider radiolagen ellerstaterar att mot
Sveriges Riksradio. i sambandavtalet mellan och Av PUstaten en av

framgårmed besöket upprättad anteckning S inte verkadeAgnetaatt
någotpsykiskt frisk hennes uppgifter inte hade samband medoch att

mordet Olof Palme.
låtit1994 har registerslagning John R.I PU göramars en

ambassaden 14 1986 erhöll säker-Besök vid finska Beirut. Deni mars
föregåendehetspolisen meddelande finska ambassaden i Beirutattom

dag haft besök engelsktalande, välklädd och saklig arab". Denneav en
brådskande uppgifterhade uppgivit han hade lämna mordetatt att om
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beredd träffasig Khalil K,Olof Palme. kalladeMannen, attvarsom
14mordutredningen i Beirut eller Aman. Denföreträdare för mars

hade sittbesökt ambassaden. Han1986 hade upprepatnyttmannen
önskemål statlig säkerhetstjänst.uppgivit mordet utförtsoch att av en

från Säkerhetspolisen i februari 1991 ochtillUppslaget inkom PU är
innehållerdå i april 1991 gjord tjänste-därför först registrerat. Det en

uppgifterfinns vid Säpo inga ytterligareanteckning lyder "Detsom
registrerad.Khalil finns Avdetta tips. med KPersonenang. namn

uppföljt/OP.detta dras slutsatsen tipset äratt

innehålleri avsnittet brevfrån polsk dam. uppslagBrev Ett ettsent som
1995.in till i Brevetvia Sveriges ambassad i Warszawa kom PU mars

säkerhetspolisen. Avsändareskrivet polska översattesär varavsom
i sydvästrasade sig bo i namngiven bykvinna enen anonym som

med mellan-berättade fransktalandePolen. Kvinnan personom en
några bodde hosi februari 1986 under dagaröstemutseende" ensom

iranier, indier ellergrannfamilj. sades eventuelltMannen, som vara
förhållande i grannfamiljen. Grann-algerier haft med dotternhade ett

grovkalibrig revolver gömd ifrun hon funnithade berättat att en
enligt grannfrun, förklarat manresväska. hade,Mannen attmannens

slå grannfamiljen hade det talatsbör ihjäl olämpliga ledare. I attom
Två Olof Palmetill Sverige. veckor före mordetskullemannen resa

ifrån publicerades tyckte sigfamiljen. fantombi1denflyttade han När
hos grannfamiljen. Förstbrevskriverskan känna igen bottmannen som

hadevågade tillskriva myndigheter saken. Honhon svenska omnu
Eftersompå grannfamiljen själv skulle anmäla saken.väntat att grann-
fruktade honfamiljen kontakter med polska myndigheterhade goda att

hon det hela. Myndigheternasaken skulle ha anmälttystats ner om
något skydd.kunnat henne personligtskulle dessutom inte ha garantera

grannfamiljen.och adress till HonBrevskriverskan lämnade namn
På denlämnade ganska detaljerat signalementdessutom ett mannen.

Övers.gjord.svenska översättningen finns följande anteckning anm.
språk, någrautifrån språket: "bildat" med baraBrevskriverskan har ett

såfå vanliga intrycketseri6st, inte detstavfel. Brevet verkar avger
grannarnapsykisk "hämndlystnadstörning eller motev.

dokumenterade utred-finns förutom översättningen ingaDet - -
ningsåtgärder i ärendet.
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5.5 Avsnitt EAP EuropeiskaHE
-

Arbetarpartiet

Allmänt

angåendeAvsnittet "EAP" HE tips och medEAPrör personer an-
tillknytning EAP. Avsnittet underavsnitt till Politiska motivär ett

bestårH och omkring 160 uppslag.av
angående1986 fleraRedan den 1 kom tips in medattmars personer

anknytning till involverade Olof Palme.EAP kunde i mordetvara
årens sådanaungefär kommitUnder lopp har 200 tips in till PU. De

flesta tipsen kom in första efterde veckorna mordet.
avsnittet finns visst bakgrundsmaterial. finns femtonI Det pro-

memorior upprättade Säkerhetspolisen beskriver och dessEAPav som
angåendeförgreningar fem promemorior vissa EAP-medlemmar.samt

frånMaterialet har kompletterats med uppgifter FBI. flestaDe av pro-
finnsmemorioma har 1982 1985. Vidare promemoriaupprättats en-

författad Johan vid Sveriges generalkonsulat i New YorkEnegrenav
angående6 1986 ochden april Lyndon LaRouche EAP:s grundare en

promemoria författad Anders den 6 juni 1986 med titelnFermav
Några teorier rörande mordet Olof Palme och information om
LaRouche/EAP.

ocksåDet finns listor med uppgifter med anknyt-tre om personer
ning till listorna Säkerhetspolisen ochEAP. En upprättadärav av
består 78 ochav namn personnummer.

Beträffande finns vidare 1990 upprättadEAP samman-m.m. en
HÖ. redovisasställning avsnitt Den sist i detta avsnitt.

således innehållerAvsnittet avviker del viss bas-detatten genom
utredning.

Bokbordet Hallunda den 28 februari 1986i centrum

två uppgiftslämnareDen l 1986 hörde Margareta D och anonymamars
några 28 februari 1986sig till PU och berättade denatt personerav

haft uppställt i vidhade bokbord Hallunda Personernaett centrum.
bokbordet hade delat flygblad och uttalat sig hätskt Olof Palme.ut mot
Senare i 1986 hörde ytterligare fyra sig till medPUmars personer av
liknande berättelser. Tips innebörd kom inävenav samma senare.

två några tipsEnligt flera tipsen sköttes bokbordet Enligtmän.av av
fanns kvinna med vid bokbordet. En tipsareäven att en aven angav

på påbröt finska; berättade brötmännen männenatten annan en av
amerikansk engelska.
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tvåDen 22 april 1986 polismän Hallundabesökte ochcentrum
talade någramed personalen i butikerna där. till-Ingen demav av som
frågades någonhade lagt märke till demonstration i Hallunda centrum
den 28 februari 1986. Vid kontakt med Huddingepolisen fick PU upp-
lysningen bl.a. Schillerinstitutets kulturella verksamhet" vilkenatt -

EAP7 tillståndhar anknytning till hadc haft till demonstrationer i—
Hallunda alla fredagar i februari 1986 kl. 9.00 18.00.centrum -

angåendeFlera med EAP-anknytning förhördespersoner somvem
Ävenståtthade vid bokbordet den 28 februari 1986. rad andra ut-en

redningsåtgärder Någon nåddesvidtogs. klarhet dock inte.
kort promemoriaI upprättad Säkerhetspolisen den 2 juli 1986en av

föreslås ärendet avskrivs. I promemorian har antecknats följande.att
framgårAv förhören sannolikt haft bokstånddet EAP sinaäratt som

och namnlistor i Hallunda 860228. Hos polisen i Huddingecentrum
finns tillståndinga anteckningar till demonstration denna dag.om

någonfinns någotheller uppgift ingripande Uppgiften attom om
något tillstånddet inte fanns för demonstration den 28 februari 1986

torde felaktig. framgåttdock Som hade Schillerinstitutetsvara ovan
tillståndkulturella förverksamhet demonstration den dagen.en

angåendeUppslag med anknytningvissa till EAPpersoner

6 1986Michael Den kontaktades SäkerhetspolisenE. mars av en upp-
giftslämnare kriminalinspektör. Han hade den 6 februari 1986som var

angåendeförhört Michael E ärende brott skattebrottslagen.ett motom
dåMichael E hade uttalat klart hat Olof Palme ochett mot storen oro

skulle till på-denne Sovjetunionen. Michael Eöver snartatt resa var
bildfallande lik den den misstänkte mördaren publicerats i tid-av som

ningarna fantombilden. aprilDen 16 1986 förhördes kriminal-
inspektören någotvarvid utförligare uppgifter.denne lämnade

Ytterligare angåendefem tipsade i 1986 MichaelPUpersoner mars
likhet fantombilden.Ezs med

Den 11 april 1986 förhördes Michael föl-E. Han berättade bl.a.
Påjande. påkvällen den 28 februari 1986 han EAP:s kontorvar

Nathorstvägen i Stockholm. Omkring kl. 22.00 lämnade han kontoret
åkteoch troligen med tunnelbana till sin bostad. mindes inteHan- -

på någonhan eller det fanns andra kvar kontoret. Omom var ensam om

7 I promemoria upprättad Säkerhetspolisen den september3 1985en av anges
Schillerinstitutet underorganisation till i Sverige.EAP Vidareäratt atten anges

målsättninginstitutets stärka västalliansen främja de tysk-är att samt att
amerikanska förbindelsema i synnerhet och de västeuropeiska-amerikanska
förbindelsema i allmänhet.
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så fåttkvar, det troligtvis Ulf S och i fall kunde han haannan var var
skjuts till sin i Ulfbostad S:s bil. Han bodde tillsammans med Patrik K

kunde minnas vid vilken tid han kvällen. fickkom hem Hansom
därpåkännedom mordet först dagen läsa tidningarna.attom genom

frågorVid förhör i slutet maj 1986 ställdes till Michael Eett nytt av
angående EAP-demonstrationer vid Olof Palmes besök i New York,
USA, i oktober 1984. varitHan berättade bl.a. han hade medatt attom
ordna demonstration utanför Olofdet hotell där Palme bodde ochen en

utanför Anders bostad.Fermsannan
januari 1992 utfördes slagning beträffande MichaelI E.en

Ulf 1986 berättade telefonDen l han hadeatt settmars en person per
Ulf S vid och denne hade hysteriskt ochEAP-möten uppträttatt

måsteUlf sådantkonstigt. S hade uttalat sig han under-sättett att
sökas anledning Olof Uppgiftslämnarenmed mordet Palme.av
anförde fördet signalement mördaren stämde medäven säntsatt utsom

innehållUlf S utseende. Ytterligare nio tips liknande in tillmed kom
i 1986. Enligt dessa tips hade Ulf S i december 1984PU ettmars av

påhade planer mörda Olof Palme.EAPsagt att att
Den 21 april 1986 förhördes Ulf berättade bl.a. följande.Han Han

sig tillanslöt EAP 1973. Han samtidigt medlem i SSU uteslötsvar men
därifrån efter det framfört ekonomiskahan hade sina idéer denatt om
världsordningen. redaktör för tidning "Stoppa knarketHan EAP:svar
och hade varit skribent för tidningen Ny solidaritet. hade vidHan tre

månadtillfällen ungefärvardera besökt EAP:s Europakontor iom en
Wiesbaden i Västtyskland. Olof Palmes felTrots alla hade EAP-led-

någotningen aldrig diskuterat bekämpa Olof Palme medänannat att
våld fåvanliga politiska medel. Att använda sig skulle bara motsattav

verkan. det sannolikt Sovjetunionen ligga bak-Däremot kundeattvar
28 februari 1986 sin frumordet. Den han tillsammans medom var

åkteEAP:s kontor till kl. 23.00. stängde kontoret och tillDe hem
bostaden. Michael fanns kontoret till omkring kl. 21.30. PatrikE K

På frågatill 21.00. särskilddär kl. svarade han han personligenattvar
någoninte haft kontakt med Viktor G.

maj 1988 utfördes slagning beträffande UlfI S.en

Cliflord och 1986 kom det in tipsG Kerstin G. Den 1 ett anonymtmars
angåendetill PU Clifford G. lämnade tipset berättadeDen attsom

Clifford G mycket aktiv EAP-medlem hade uttalat sigvar en som
väldigt hårfärghätskt Olof Palme Clifford G:s längd, ochmot samt att
ålder förstämde väl med signalementet mördaren. Senare iöverens

några hållna angående1986 kom det in Cliffordallmänt tipsmars mera
G och ordförandehans hustru Kerstin G i svenska EAP. En bio-
grafvaktmästaren Grand, biografenarbetade under mord-som
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kvällen, påhar ställe i utredningen han påbildannat uppgett att sett en
Kerstin G. påfallandeHan tyckte hon lik kvinna hanatt var en som

påhade Grand den kvällen.sett
Kerstin G förhördes i april 1987. Hon berättade bl.a. följande. Hon

och hennes fick den januari 1986.17 Hon medverkade inteman en son
någotvid månadernabokbord under de sista graviditeten och inteav

heller efter det föddes. Hon inte helt säker vad honatt sonen var
hade gjort under dagen den 28 februari 1986 förutom hand sinatt ta om

påHon kunde ha varit inne någon gångEAP:s kontor vid kl.son.
På16.00. kvällen hon och hennes hemma och middag.var man

sågDärefter de konsert med israelisk dirigent Vid kl.TV.en en
22.00 23.00 gick de och lade sig. ochHon hennes make hade redan-
före mordet bestämt sig för lämna EAP. De hade varit aktiva iatt
partiet ansågsedan 1974 1975. någonHon det uteslutet deattvara av-
aktiva EAP-medlemmama skulle ha utfört mordet Olof Palme. Hon
hade ingen kännedom någondet skulle ha förekommitattom vapen-
utbildning inom eller tillgångEAP EAP-medlemmar haftskulle haatt
till Familjen till USA i slutet april 1986. Hon ochrestevapen. av
hennes någonmake hade sedan dess inte haft kontakt med EAP.

I maj 1987 frånsamtalade utredningsman PU med Clifford G ochen
Kerstin G i USA. Med vid samtalet FBI-agent. Kerstin Gävenvar en
upprepade hon tillsammans familjenmed hade varit hemma underatt
kvällen den 28 februari 1986. Clifford G berättade liksomhan sinatt
hustru hade avvecklat i EAP. Han hade tidigare skrivitengagemanget
artiklar i Executive Intelligence Review EAP-tidskriftEIR, denen om
militära utvecklingen i Sovjetunionen och Europa. Han hade även
erbjudit kommendörkaptenen Hofsten skriva artikel i EIR. Denneatt en
hade emellertid avböjt erbjudandet. 1986I arrangerade han ettmars

i Stockholm med bl.a. f.d. Natochefen förmöte Europa, ambassadörer
m.fl.

maj 1988 utfördes ocksåI slagning beträffande Clifford G.en

John H. Den 1 1986 kontaktade telefonPUmars en anonym person per
och berättade tonårstidenhan sedan hade känt John Hatt samt att
denne medlem i EAP och vid flera tillfällen hade uttalat sitt hat motvar
och hotat Olof Palme. Flera liknande tips kom in till iäven PU mars
1986. En del dem innehöll uppgifter John likHäven attav om var
fantombilden.

John förhördesH den 24 och den 17 juni 1986. berättadeHanmars
bl.a. följande. Han anslöt sig till 1975. fru någotEAP Hans anslöt sig

Sommaren 1983 begärde de samtidigt utträde partiet. Närsenare. ur
han lämnade sekten blev han och hans familj förföljd. kördeMan

med bilar efter honom och kallade honom för KGB-agentrunt m.m.
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medverka i artiklar i Svenska Dag-har sedan bl.a.Han attgenom-
avstånd frånoffentligt tagit EAP.bladet och andra tidningar -

tryck-säljaberättade fick goda inkomsterJohn H EAP attatt genom
Olofnidbilder och nidskriftervinstgivandesaker. Mest av omvar
hadeWiesbaden 1983. LaRouchePalme. träffade LaRouche iHan

sig förmånga Efter besök bestämde hanbeväpnade vakter. detta att
något slags desin-sig hadelämna kunde tänka EAPEAP. Han att

förvirring. hadesyfte sprida EAPformationssyfte, dvs. hade attsom
hatmycket utvecklatAlf hade ochkontakter med E. Denne ettpengar

ansåg sig skulledet absurt tänka EAPOlof Palme. Han attattmot vara
iinblandat mordet.vara

innehåller promemoria denangående John HUppslaget även aven
säkerhetspolisen.18 april 1983 upprättad av

ochuppgiftslämnare PU1986 kontaktadeoch Den 1J K. mars en
han vidUppgiftslämnaren berättadetips ochlämnade EAP attett om
detoch han troddeflera tillfällen varit i kontakt med EAP att att var
hannågon från Olof Palme. Vidarehade mördatEAP attuppgavsom

färja mellan Trelleborghan 1980 hade träffat EAP-medlemmen J en
borde död.hade uttalat Palmeoch Sassnitz och denne attatt vara

1986Säkerhetspolisen den 2promemoria upprättadI marsaven
bedrägerier ochgjort sig skyldig tillaktiv inom hadeK, EAP,attanges

misstänktnotering i spaningsregistretnarkotikabrott enligtsamt varen
i StockholmSocialdemokratiska partiets valvakaför bombhot motett

1979.till den 17 septembernatten
beskrevs1986 upprättad handlingMalmöpolisen den 3I en marsav

handling Kfanatisk ledare inom EAP. IJ attuppgavssammasom en
ipartiets lokaler i StockholmSocialdemokratiskaskulle ha bombhotat

Malmöpolisen skulle1979. Enligtmed Valvakan i septembersamband
adress utanför Stockholm.bo hos JK en

uppgiftslämnareförhör med den1986 höllsDen 12 ett sommars
Uppgiftslämnaren pekadefärjetur 1980.sammanträffat med underJ en

fotokonfrontation bl.a.vid uten
beträffandeår utfördes slagningfem i maj 1991,Drygt ensenare,

förhan 1981 hade dömtsuppgiftslämnaren. framkom bl.a.Det grovtatt
på Hanförhördes uppgiftslämnarennarkotikabrott. juni 1991I nytt.

några inom uttala dealdrig hört EAPberättade bl.a. han attatt personer
ändå de uppträddeOlof han tyckteskulle döda Palme ettattattmen

låg bakommisstankar EAPsådant fog för sinahan hadesätt attatt om
mordet.

bodde kvar den adress1993 undersökte JHösten PU somom
sin lägenhet imeddelade1986. Fastighetsägaren Jatt sagtuppgetts upp

Washington.1993 sannolikt flyttat tillmaj och
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I december 1994 genomfördes på såvälslagningar J K. Detsom
framgick K efterlyst misstänkt för begåttha brott. Vidatt attvar en
kontakt med ansvarig utredningsman i Helsingborg erhölls uppgift om

K skulle befinna sig utomlands.att
Något förhör hållits.med K eller J har inte

Michael 6H. Den och 2 april 1986 fick polisen i mindre stadmars en
tips Michael H hade han skulle mörda Olof Palme ochatt sagt attom

han hade revolver kunde skjuta säkerhetsvästaratt en som man genom
med och ammunitionen splittrades i kroppen.att

Michael förhördesH den 8 april 1986. Han berättade bl.a. följande.
Han medlem i EAP:s lokala avdelning ansågi staden. OlofHan attvar

såltPalme hade Sverige till Sovjetunionen. Före valet 1985 hade han
någratill Olof Palme borde mördas. hadevänner Han docksagt att sagt

det skämt. Han kunde ha det gick skjuta säker-sagt att att genom
hetsvästar med viss ammunition. hadeHan emellertid aldrig sagt atten
han hade revolver. Den 28 februari 1986 kl. 14.00 22.00 arbetadeen —
han i sin fars gatukök. Därefter tills dag han barnvakt hosnästa var en
bekant. Michael Hzs uppgifter sina förehavanden den 28 februariom
1986 bekräftades hans och far den hansamtav mor person var
barnvakt hos och ytterligare bekant.en

Övrigt

Utöver vad här redovisats finns ytterligare uppslag kringsom personer
med tillanknytning EftersomEAP. de mindre intresseänsynes vara av
redovisas inte.de

Sammanställning

Den 20 juni åttasidig1990 upprättades i PU promemoria benämnden
Avsnitt HE Redogörelse förslag".och I promemorian attuppges av-—
snittet vidEAP denna tidpunkt innehöll 130 uppslag, vilka samtligaom
gåtts igenom och idelats in olika block. Till block 1 hänfördes
sådana uppslag allmän karaktär, uppslagt.ex.som var av en mer som
består insända tidningsklipp. Samtliga uppslag i detta block bordeav
läggas ad Till block 2 hänfördes uppslag inte kunde kopp-acta. som
las till demonstrationer och incidenter i sambandt.ex.personer,

Ocksådärmed. dessa uppslag borde läggas ad Till block 3 hän-acta.
fördes 20-tal påstådduppslag rörande enskilda medett personer an-
knytning till EAP och där ytterligare utredning inte påkallad,bedömdes

grund hade alibi eller kunde uteslutast.ex. attav personerna av
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andra skäl. Till "block 4 hänfördes uppslag17 promemorie-som
författaren ansåg borde utredas ytterligare. Bland dessa nämndes

ochuppslagen rörande J, K, John UlfH S. Under rubriken "Utred-
ningsresultatet någothitintills det inte finns konkret iattuppges
materialet någontyder EAP parti eller inom EAPattsom som grupp
skulle ha med mordet Vidare enligt käntvadgöra. äratt attuppges som
har ellerEAP dess systerpartier i världen aldrig siganväntrunt om av
våld riktat politiker offentligaeller andramot personer.

5.6 Avsnitt ScientologikyrkanHF
-

Allmänt

Avsnittet HF Scientologikyrkan och anknytningmed tillrör personer
Scientologikyrkan. Avsnittet underavsnitt till Politiska motiv Här ett

beståroch 26 uppslag.av
Några uppslag tips hade anknytning tillrör om personer som

tillgångScientologikyrkan och skulle haftha till skjutvapen eller ha
bestårOlof Palmes borde dödas. förhörFlera uppslag medsagt att av

tidigare varit i Scientologikyrkanmedlemmar sedanpersoner som men
"hoppat av eller uteslutits och berättat Scientologikyrkanssom om
Verksamhet och dess eventuella motiv för mörda Olof Palme.att

påExempel motiv skattemyndigheters skatt-strävan attsom angavs var
lägga kyrkans verksamhet företagsamhetvanlig och Justitie-som
departementets få tillståndavslag kyrkans ansökan anord-att attom

innehållervigslar. flesta övrigaDe uppslag allmän informationna om
tvåScientologikyrkan. Vid tillfällen har PU tagit besökemot av repre-

från Scientologikyrkan önskat informera sig polisenssentanter som om
utredning vad gäller Scientologikyrkan.

det följande någraI redovisas det informa-uppslaget ochstörsta
tionsuppslag.

ocksåBeträffande Scientologikyrkan finns 1990 upprättaden sam-
manställning. redovisas sist iDen detta avsnitt.

frånTips SPer

Den 14 1986 kontaktade advokaten Per S Stockholmspolisenmars per
telefon och Sundsvallspolisen vid personligt besök. Han berättade bl.a.
följande. Han företrädde kvinna i ärende äktenskapsskillnad.etten om
Hennes make A tillhörde Scientologikyrkan. A hatade myndigheter.- -
Kvinnan hade berättat A hade besökt Scientologikyrkan i USA ochatt
där sig skjuta med revolver.tränat att
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1986 ytterligare uppgifter tillDen 29 april lämnade Per S PU. Han
frånbrottmåletföljande. i bombmannenberättade bl.a. hadeHan mot

några fåttvittnen höra Scientologikyrkan hade dödslista och attatt en
listasOlof Palme stod högst denna Han trodde Hannu Hatt varupp

inte hadeden hade placerat bomberna denneatt styrtsut avsom men
Scientologikyrkan hade sig iT Scientologikyrkan.Lars väntutan av

fåttScientologikyrkan inte längrevrede i de länder därmot staten
åtnjuta skattefrihet, Sverige. Scientologikyrkan brukade användabl.a.
sig dirty tricks innebärande personförföljelse avhopparemotav ren

frånm.fl. Efter Szs kvinnliga klient hade A hadedet Per separeratatt
Scientologikyrkan henne för terror.utsatt

följ ande.slutet maj 1986 förhördes kvinnan. Hon berättade bl.a.I av
fick Scientologi-hade tidigare varit gift med A. De kontakt medHon

missbrukare blev med sitt missbruk ochkyrkan 1972. A men avvar
Scientologikyrkan. drog sigblev fanatisk medarbetare i De uren

återScientologikyrkan 1975. emellertid kontakt 1980 ochDe star-tog
behandlingshem för narkomaner i regi. Hon deladetade Narcononsett

frågor därförinte Scientologikyrkans uppfattningar i alla och blev
från förbjödsför mängd trakasserier Scientologikyrkan. Bl.a.utsatt en

dock aldrig hört talas Scientologi-hon träffa Hon hadeA.att attom
våld någon. 1985 till Florida i USAkyrkan fysiskt Autövat mot reste

månader.befann i brev till deras skickade Aoch sig där Itre ett son
några sig februari 1986med fotografier själv med revolver. I Avarav

månad.i Florida i ungefär sedanhos Scientologikyrkan Hanen var
några åkteinnan i 1986 till Angeles.hemma veckor han Los Honmars

någontingmisstänkte inte skulle ha med mordet Olof PalmeA attatt
gora.

1986 förhördes berättade bl.a. följande.I slutet maj A. Hanävenav
föreståndarei Scientologikyrkan och för behand-Han medlem ettvar

från Sciento-lingshem bedrevs i regi. NarcononNarcononssom var en
fristående docklogikyrkan organisation hade sammamen man

utbildningsprogram Vidare fanns kopplingScientologikyrkan. ensom
mellan Scientologikyrkan föreningen SocialNarconon och genom

tillbakaCoordination. till USA den 22 januari 1986 och kornHan reste
frånveckor Lite besökte han USA igen, den 21tre marssenare. senare

Vid första i USA hade hantill och med den 29 1986. det besöketmars
tillsammans provskjutit cowboy-revolvermed kamrat enen -

28 februari 1986 haneventuellt 45:a skjutbana. Den varen en—
blivitradion Olof Palme hadehemma i sin bostad. Han hörde att

skjuten.

8 bombmannen redogörelsen för Szs uppgifter i kapitelOm Perm.m., se
Utredning avseende Christer relation till "bombmannen".Prs
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följande föruppgiftslämnare bl.a.september 1986 berättadeI en
behandlings-kursledare det aktuellapolisen. hade arbetatHon som

då mycket inställt1984. hade varithemmet under A avogtsommaren
Olof Palme motarbetadetill Olof Palme eftersom han tyckte att

Påsken Scientologikyrkan i Stockholm1986 besökte honNarconon.
Olof hadepasserade de platsen där Palmeoch träffade LitetA. senare

hade varit i Stockholm under mordnatten.mördats. hade hanA sagt att
film visadeskväll hadehade hanHan även settsagt att samma en som

biografen Rigoletto. hade lägenhet i Stockholm.A en
till polisstation föri september 1986 hämtades ASenare ett nytten
V.9 fråganfick bl.a. detförhör. förhördes utredningsman AHan omav

1986 befunnit sig i sin bostad iriktigt han den 28 februariattvar
fåttfrån håll informationhadeNyland upplystes PUatt annatsamt om

pånattbioStockholm den dagen ochhan hade varit i settattom
slutligenuttryckte tveksamhet och sadeRigoletto Kungsgatan. A att

ihåg eller i Stockholm.riktigt han hade varit hemmahan inte kom om
hade licens förhan hade fyra jaktvapen och hanHan berättade attatt

dessa.
utredningsman vid PU i novemberpromemoria författadI en av en

frånbesök hos1986 finns anteckningar PU representanterettom av
Mike ochScientologikyrkan. Scientologikyrkans Rrepresentanter var

från följande. MikeUSA advokaten E. De sade bl.a.Carl H Larssamt
för informera sig de ryktenoch Carl utsända till SverigeR H att omvar

inblandade iScientologikyrkan eller dess medlemmarsade att varsom
informerade utredningenOlof välmordet Palme. De omvar

hjälpa till med upplysningarbeträffande och sade de villigaA att attvar
två amerikanskaträffat föreslog dedenne. E hade A. HanLars attom

vad denneförsöka A sanningenskullerepresentantema ompressa ur
emellertid tveksamtfebruari 1986. Amerikanernahade gjort den 28 var

upplysteinställda till det. Utredningsmannengöra representantemaatt
vårennågra med avhoppadevid tillfällen under hade talatPUattom

uppgifter Scientologikyrkan. Dessamedlemmar hade lämnat omsom
underrättelseorganisation inomdet fannshade berättat bl.a. att en

uppgifter Olof Palme ochScientologikyrkan hade samlat attomsom
Olof Palme förstaScientologikyrkan hade dödslista med som namn.en

från novembertvå uppgiftslämnare, daterade ibrev danskI en
Scientologi-uppgifter A ochrespektive december 1987, lämnas om

hosbl.a. han tidigare hade arbetatkyrkan. Uppgiftslämnaren skrev att
år 1982 selv-kriminalpolis i fjorton sedanKöpenhamns varmen

han utförligtstaendig virksomhedskonsulent. breven berättadeI om
åtgärder be-beträffande och ScientologikyrkansPU:s utredning A

9 Om utredningsman V, "Viktor G".Avsnitt Nse -
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träffande denne. Scientologikyrkan anlitatHan upplyste även attom
i elvaprivatdetektiven Bo S för förhöra Förhöret hadeA.att varat

timmar. vid förhör den 28 februariA skulle detta ha berättat hanatt
gått1986 varit biograf Olof sedan tillPalme ochsamma ensom

biograf kommit för till föreställningen. Enligt SBosentannan men
"flykt-skulle mellan biograferna ha följt det beskrivitsA som som

fått rådet någravägen. Vidare skulle advokat ha inte lämnaA attav en
uppgifter till PU.nya

Till bifogade uppgiftslämnaren flera handlingar engelskabreven
fått fråninom Scientologikyrkan han hadehade ochupprättatssom som

bekant inom Scientologikyrkan 60 sidor. Vissa handlingarnacaen av
motståndareScientologikyrkans strategi för motarbeta sina irör att

Sverige och för öka Scientologikyrkans anseende i allmänhetatt
exempelvis knyta kontakter med fredsrörelser, Amnestyattgenom
International m.fl.. handlingarna understryks vikten knyta kon-I attav

har inflytande samhället. Andratakter med istortpersoner som
beskriver i amerikanskahandlingar detalj PU:s utredning A och hurom

förhållandeScientologikyrkan agerade i till denna utredning. I en
förpromemoria daterad i november 1986 redogör Mike och Carl HR

sin vistelse i Sverige. Sammanträffandet med utredningsmannen hos
ingående.beskrivs Enligt hadePU i november 1986 tämligen dem

bl.a. följande upplysningar.utredningsmannen lämnat

fact doneHe said that he had in the investigation into the Church based---
they had from former Church members he said 5reports gottenon some or

6 naming the major squirrels in Sweden and that this hadand two--- ---,
in mid April and through the end ofstarted June.togone

decided that definitely involved andHe had that time the Church notat was
also said said hadhad dropped the He that witness had that hematter. a

into of Church shortly after the murder. Hethe adress theseen someone run
then witness and when he the Church said thattook the the Church,to saw

tvåin fact dethe place he had thought was Namnetnotwas same
avhopparna squirrels uteslutna här.- -

Vidare utredningsman vidi denna promemoria Vatt senareanges
gjort misstänkt för ha mördatskulle ha klart A intemötet attatt var

Olof Palme intresserad eftersom denne inte kundePU Aattmen var av
Utredningsmanredogöra för vad han hade gjort den 28 februari 1986.

ochhade han tyckte hade nervvrakV Aäven upprättsagt att ettatt som
inte längre fungerade normalt.

åttasidig april 1988I promemoria har PU i mitten av samman-en
från uppgiftslämnaren. Promemorian avslutasfattat breven den danska

bifogats breven innehöllmed bedömningen de handlingar hadeatt som
många kontrollera och handlingarna därfördetaljer gick attattsom
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framstod frånäkta dokument Scientologikyrkan. Vidare sägs attsom
uppgiftslämnarens uttrycka sig visade han synnerligensätt att att var
väl insatt i Scientologikyrkans verksamhet.

påjuni 1988 förhördesI A A berättade bl.a. följande. Hannytt. var
inte helt säker han hade varit i Stockholm 28 februariden 1986om
eller han hade varit där följande veckoslut. veckoslut till-Det hanom
bringade i Stockholm inledde han med träff med kvinnastämmaatt en

han tidigare träffathade sitt arbete. skulle komma tillHonsom genom
hans lägenhet i Stockholms utkanter under kvällen. Vid kl. 21.00 hade

insåg dåhon inte kommit och han hon hade svikit honom. Hanännu att
dåringde till kvinnlig bekant och kom hanöverens atten annan om

åkaskulle hem till henne omkring kl. 22.40. Med sexpack öl underett
åkte påhan dit. Just han skulle ringa dörren hörde hannärarmen en

frånirriterad lägenheten sade "vad fan hitskall hanmansröst attsom
insåggöra. därifrån.Han han inte välkommen och gick Hanatt togvar

tunnelbanan omkring påkl. 22.40. Han hade bestämt sig för att
nattbio och vid T-centralen. Han gick först till Sergelteatemsteg av

emellertid inte visade nattbio. Därefter gick han Hötorget tillöversom
biograf på påbelägen sidan Kungsgatan. När han kom inen norra av

biografen sade damen i kassan filmen hade börjat 23.00kl. ochatt
pågått god Eftersom påstund. han hade skor sig och frös gicktunnaen
han in i salongen i alla fall. Han stannade kvar där i ungefär 30 minuter

därifrån.och gick sedan kunde inte minnas biografensHan namn men
filmen hette Smaragdskogen. gickHan Kungsgatan och övertror att

åktetill såg någotHötorget T-centralen och sedan hem. inteHan
anmärkningsvärt han passerade Sveavägen. Han kunde inte minnasnär

han tillbaka till behandlingshemmet under lördagen eller sön-resteom
dagen.

juniI mitten 1988 förhördes föransvaradeav en person som
ekonomiNarconons i Sverige. berättade misstänktes förHon A inteatt

några ekonomiska oegentligheter.
I augusti 1988 förhördes privatdetektiven Bo S. Han berättade att

tidigare fått frånhan hade varit scientolog och han hade uppdragetatt
Scientologikyrkan återgavtala med A. Vidare han vad hadeAatt sagt
till honom. uppgifterDessa väl med vad sade vid för-Astämmer som

ihöret juni 1988.

Informationsuppslag

promemoria inomI upprättad PU den 21 april 1986 finns korten en
redogörelse för Scientologikyrkan och organisationsplan för Scien-en
tologikyrkan närståendemed organisationer.
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1986I augusti besöktes frånPU Renko H och Sciento-Jane Kav
logikyrkans huvudkontor för Europa. Renko H och visadeJane K upp

artikel Aftonbladet från angåendejuli 1986 uppgifteren ur om
Scientologikyrkans samband med mordet Olof Palme. upplystesDe

någonbl.a. spaning eller utredning beträffande Scientologi-attom
kyrkan inte längre bedrevs Scientologikyrkan.mot

En promemoria upprättad återgerSäkerhetspolisen i januari 1989av
uppgifter frånhar inhämtats FBI i Los Angeles. Uppgifterna rörsom
Scientologikyrkan i USA och dess grundare Lafayette Ron Hubbard.

allmännaFörutom uppgifter Scientologikyrkan finns fleraom upp-
innehållerslag avhoppares berättelser fråntrakasseriersom om

Scientologikyrkan.

Sammanställning

januariI 1990 inomupprättades fyrsidigPU promemoria benämnden
Redovisning avsnitt HF-Scientologikyrkan". författatsDen harav av
den utredningsman ha handlagt flertalet uppslag i avsnittet. Isom synes
promemorian beskrivs avsnittets huvuddelar kortfattat: allmännatre
tips där Scientologikyrkan utpekas ståndpalmefientlig och i tillsom

Gmangåendevad helst, tips Ted uppgifterna från SPersamtsom om
funktionär vid det Scientologikyrkan närstående Narconon. Be-en

träffande förekommande motivbilder bedömningen detgörs äratt
svårt sigtänka sekten skulle våldmed i dessa avseendenatt att reagera

i fall i organiserad form. enskildaDe uppslagen framställsvart som-
färdigutredda.

Övriga5.7 Avsnitt HG religiösa motiv-

Allmänt

ÖvrigaAvsnittet angåendereligiösa motiv HG tips vissa religiösarör
organisationer och med anknytning till dessa. Avsnittet ärpersoner
registrerat underavsnitt till Politiska bestårmotiv ochHett ettsom av
trettiotal tvåuppslag i jämförelsevis innehållsrikaDepärmar. mest
uppslagen redovisas här.

O "ÖvrigaDessa tips omregistrerade till Avsnitt HG religiösaär numera -
motiv".
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Evangelistic CrusadersJohn AmericanT- European

Missions-1986 inom SvenskakontaktadeDen 1 pastorenmars
organisationförbundet berättade John T i USA leddePU. Han att en

EAEC ochAmerican Evangelistic Crusaderskallad European att
NågraOlof skulle mördas. veckordenne hade bett till Gud Palmeatt

inomuppgifter och berättadekompletterade sina attpastorn mansenare
haft hat Olof Palme ochvissa parakyrkliga rörelser hade motett stort

djävulens redskap.betecknade denne som
innehåll kommit in till24 tips med liknande PUSammanlagt har

Många lämnat tips be-sjutton i 1986. dem harsomvarav mars av
fått flygblad ochträffande John berättat de hadeT har att postper

rubrikerFlygbladen bärkassettband med predikningar John T.av
den svenska kristenheten","Djävulsdyrkama vinner översom seger

slagit Den lögnen. EttSveriges ödestimma har och stora avnu
in Sveriges ödestimma har PUbanden har lämnats till PU avsom - -

Olof Palmesammanfattats sida. Bl.a.skrivits och sägs attut en
med istudietid i USA arbetade för CIA, hanunder sin att var en

världsregeringen ochorganisation hade hand utvecklingensom om av
underrättelsetjänsten.djupt inblandad i den sovjetiskahanatt var

bl.a.1986 förhördes Gunnar Han berättademitten augusti R.I av
kommit i kon-frikyrkoförsamling. hadeföljande. Han tillhörde Hanen

T" på besökt John ibibelskola. hade Ttakt med John Han senareen
från tillSverigeSacramento i Kalifornien, USA. John T hade utvandrat

år fördeltagit i bibelskolorUSA omkring tjugo tidigare och hade att
till organisa-församling. församling utveckladessedan Dennastarta en

distributionen itionen EAEC. hade hjälpt John T med ordnaHan att
Olofkassettband. hade hörtSverige för dennes skrifter och Han att

kristendomsundervisningen i skolanför avskaffaPalme hade verkat att
frånOlofdärför ville bedja bort Palmeoch i vissa kretsaratt man

emellertid inte Olofstatsminister. Med detta menades attposten som
skulle dödas.Palme

förhör medi Kalifornienaugusti 1986 höll FBI i SacramentoI ett
påanledning mordet Olof Palme.John T med av

berättade1986 kontaktade uppgiftslämnare PU ochI oktober en
följande. hade i september 1983bl.a. Han stött ute-en man en

svenskahade diskuterat denservering Manhattan i New York. De
uppenbarligen identisk med John T.fackföreningsrörelsen. Mannen var

för knäppa Olof Palme.John sade han hade planT att atten

uppenbarligenJohn kallades här "J T, detT är samme person.an men
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och tala-från PU Sacramentoutredningsmanbesöktemaj 1987I en
G.Gordontvå ochFBI-agenterimed John T pastornde närvaro av

med John Tsamtalfört vidbestår protokollUppslaget ettav
kassettband ochspelat inhadeföljande. Hanbl.a.berättadeJohn T

Olof PalmesSverigeihade häntvadmänniskorupplyst genomsomom
hadeskolundcrvisningen. Hanbl.a. förstörthadeOlof Palmepolitik.

våld ochmördad.bli HanskulleOlof Palmeför emotinte bett att var
hadeHanproblem.lösningmordkunde inte avacceptera som

dåG ochkände Viktortillfrågad hanblivit svaratSäkerhetspolisen om
ledarekommunister. Dessfortfarandegjorde det. EAPhan inteatt var
linjepro-sovjetiskafrån sinkonverterathade inteLaRoucheLyndon

Brandt,WillyOlof Palmeutåt det.skenrörelsen samtäven avgavom
världsregering ochbildatKreisky hadeGandhi och BrunoIndira en

professionellautförtshadeår. Olof PalmeMordetträffades varje av
Sverigevarit ihade inteGandhi.Indira Handödathadetidigaresom

inteeftersom handit igenavsikthade ingen1983 ochsedan att resa
två dagarellerhadeså för Hanbra honom.klimatettrodde trevar

hadeuppringdPalme blivitOlof sagtmordetefter person somav en
döda honom.han villeatt

AntiWorldtillhan kändetillfrågades vadJohn TSlutligen omom
blevföljande: DetprotokolletWACL. ICommunist League anges

svarade,haninnansåg mig iJohn Tlång sedan ögonenstund,tyst en
övertygande.särskiltlätdettalas om,aldrig hörthar jagdom attutan

anteckningbestårJohnbeträffande TuppslagetDet senaste av en
någotframkommithadeintedetdennaapril 1990. Igjord i sägs att

någonting medhatbanden harutskickadedetyderkonkret attsom
adläggasärendet skulleförslogsDetOlof Palmemordet göra. attatt

acta.

0rdUlfE Livets-
Ulf Eåtta med innebördentipsinapril 1986 kom detoch attI mars -

någon inomelleri UppsalaOrdför Livetsledare annansom var -
YtterligarePalme.Olofmordetbakomkunde liggaLivets Ord

1996.oktoberochjuni 19941986,septembersådana tips korn in i
människor,hjärntvättadeUlf Einnehåller beskyllningarTipsen attom

vidhanredskapdjävulenssocialismen atthan samtattatt sagt var
PalmeochregeringbehöverSverige attbönemöten sagt att en ny

bort".ska
bl.a.1986den 20upprättad PUpromemoria attI angesmarsaven

på höger-denreligiösa sekterfleraLivets Ord extremavar en av
säkerhetspolisenupprättadpromemoriakanten. Enligt avannanen
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den 13 maj 1986 hade inget framkommit påtydde Livets Ordattsom
någothade med påmordet Olof Palme göra.att

Ulf S och Martinusvännerna

slutetI maj 1986 korn det in tips från uppgiftslämnareettav en som
Ulf S medlem i Ma.rtinusvéinnernaatt och denne hadeuppgav var att

det skrifterna framgick Olof Palmesagt att skulle "ryckas bort.attav
Åtta år i juni 1994, utfördes slagning beträffande Ulfsenare, en
I november 1994 förhördes Ulf S. Han berättade han tidigareatt

hade varit påengagerad den politiska högerkanten och sedan blivit
medlem i Martinusvännema. Martinusvännerna på andligtror veten-en
skap och förlåtande ideologi. Den 28 februari 1986 han ien var
Göteborg. I november 1994 hölls också förhör tvåmed till Ulfvänner
S. En dem sade han tidigt den l 1986 hadeattav morgonen mars
talat i telefon med Ulf S vad hade hänt och påUlf Sattom som
kvällen den 28 februari 1986 hade påvarit dansställe i Göteborg.ett

Vykortet till Kyrkomas världsråd m.m.

dettaI uppslag omfattande innehållerär och tjugotal under-som ett-
uppslag behandlas vykort skickades till Kyrkomas världsrådett som—
i Geneve och teorier detta. Där behandlas flera religiösaävenom
sammanslutningar.

Den 14 1986 skrev ambassadören Olle D brev till PU. Hanmars ett
skickade kopia vykort och berättade bl.a. följande. Han hadeetten av
tidigare varit ordförande för Kyrkomas världsråds avdelning "Intema-
tional Affairs". Den 18 februari 1986 kom det vykort rådetställt tillett
i Geneve. Det handskrivet och löd: N’oub1iez 27 Février Avar pas
bientöt. City of Stockholm." Vykortets framsida bestod bildav en av
Stockholms stadshus. Först efter Olof Palmes död väckte vykortet upp-
märksamhet, eftersom kunde undra i Stockholm i mittenman vem som

februari kunde någotantyda intresse skulle hända den 27attav av
februari 1986. I kristna kretsar i Sverige det ganska känt Olofattvar
Palme hade medverkat vid konferenser rådet hade anordnat.som

Den 29 1986 lämnade Sigbert A liknande angåendetipsettmars
vykortet. Han poängterade på vykortet hade landet för adressatenatt
Schweiz skrivits tyska, meddelandet franska och City of
Stockholm engelska. Senare kom det till PU in promemoriaen
författad Sigbert A benämnd Om vilsna profettankar före efterochav
mordet Olof Palme. I promemorian bl.a. följande.sägs Kjell S hade
varit ledare för "Förbedjare för Sverige och varit med bildaattom
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12denhade i brevKjell SJerusalem.Ambassaden iKristna ett av
ordnamedvarit1983 hadehanbeskrivit hur1986 attommars

Stockholm.tillArafatYassirinbjudanOlof Palmesbönedagar mot av
"Så skallmeddelats:profetiaKjell Ssådant enligthadeVid möteett en
intervju ihuvudstad Ilandsterroristdåd iskeljuda ochskott ert en

ArafatsKjell Skommenterade1987septemberDagbladet iSvenska
"Inbjuderpå Olof Palme:mordet1983 ochSverigebesök man

sågViandlig lag.terrorism. Detså får skörda ärterrorism, enman
faran i tid.

sammanfattas1987i septemberPUupprättad inompromemoriaI en
G. Itill Viktorkopplaskanuppslagreligiösa"en del pro-som

vykortet. Denneto1karenamngivenintememorian talas avom en
varvidkryptogram ävenkundevykortethaskulle ettsagt att vara

bygg-ochStadshusetsbetydelse.på kundevykortetbilden tornvara av
Babylon,identiskt medStockholmtecken ärnad skulle attettvara

sionistkongress ibehandlasVidarevidskökan det vattnet.stora en
fram-Vid kongressenAmbassaden.arrangerad Kristna1985Basel av

i vilketOlof Palme,tillvamingsbrevsändasskullekom det ett manatt
svenskaflytta denIsrael ochförskulle ställningdennebegärde taatt

detpromemorianAviv till Jerusalem. I sägs ävenTel attambassaden i
med vid kongressen.hade varitViktor Gindikationvissfanns attomen
Polizeiwesen i Bern,från fürBundesamtInterpol,RPS,tillbrevI ett-

vid kon-uppgifter deltagarna1987, lämnasdecemberidaterat om
några omfattandeganskaDärefter följer1985.i Basel pro-gressen -

rörelser.nya religiösaolikaanteckningarmemorior och om
lämnade1988,februariaktualiserats, iTvå år sakenefter det att en

till Kyrkomashadetips vykortet säntsSASanställd vid attett somom
hadeStockholmfrån konferensvärldsråd kunde härröra somomen

kontaktadeNågra1986. dagarfebruarihållits den 27i Geneve senare
ochStockholms stadförarbetadeberättade honHonS PU.Lena att

PU inDärefter begärdevykorten.skickahaft till uppgifthadebl.a. att
kunde konstateraochkonferenseninbjudits till attlistor deöver som

från stadStockholmsskickatshadevykortetdet borde stämma somatt
påminnelse konferensen.omen

BaghwanTed G och

tipsadeochsig till PUhörde attSammanlagt fjorton ompersoner av
Olof Palme. Demördatkunde hasångaren Ted Gavlidneden numera

följande tipsexempel kan1986. Somaprilin itipsen kornflesta

Z Viktor G".NOm Viktor G, Avsnittse —
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Olof Palmenämnas. blev mördad för han skulle vårtsälja fiske-att
till Sovjet. Detta kunde inte godtasvatten CIA, därför anlitadeav som

den nyandliga leddes Baghwan. Den 28 februari 1986grupp som av
korn Baghwan till Sverige. Han hade inget visum och stannade därför

påendast Arlanda flygplats i timmar. Han träffade Ted G,sex som
på kvällen utförde mordet.senare

Två polisman från PU besökte Ted G i dennes bostad tvåvid
tillfällen i augusti och september 1986. Ted G berättade bl.a. följande.
Han hade lämnat Sverige i slutet december 1985 och bott hos vännerav
i Oslo. De sista dagarna i februari 1986 tåghan med från Norgereste
till Grekland där han träffade sin läromästare Baghwan. I hans pass
fanns frånstämpel Jugoslavien den 1 Någon1986. gången av mars
under våren hade han talat med sin far telefon och denne hade
berättat det gick rykten han inblandadatt i mordet Olofattom var
Palme. Han illa och valde därförtog utomlands längreatt stanna änupp

frånhan början hade Han kom tillbaka till Sverige i mittenavsett. av
juli 1986.

5.8 Avsnitt HH Terroristorganisationer-
hänförs till avsnittannatsom

Allmänt

Detta restavsnitt HH registreratär underavsnitt till Politiskaettsom
motiv H och består fyrtiotal uppslag. innehållerDet huvud-ettav
sakligen tips och uppföljningar tips vissa utländska organisatio-av om

och myndigheter med anknytning till dessa. Desamtner personer
organisationer och myndigheter DINA Chilenskanämns är säker-som
hetspolisen, Röda brigadema Italien, RAF Röda Armé-fraktionen,
Västtyskland, ETA Spanien, Sendero Luminoso Peru, Mossad
Israeliska underrättelsetjänsten, PIRA Nordirland och ASALA en
armenisk organisation. Dessutom finns det tips beträffande indiska
sikher och japanska extremister.

Av uppslagen de gäller Townley respektive Stefano Dsynes som
intresse.störst De redovisas nedan, berörs i kapitelävenvara av men

Michael Townley Säkerhetspolisenoch DINA Chilenska

ÄvenUppslaget gäller Michael Townley och DINA. Stefano D nämns.
Utredningen beträffande denne finns emellertid registrerad i ett annat

uppslagstörre redovisas särskilt se nedan.som
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förberättade Jose R1990i juli1986 ochitillfällenVid tre mars
från källa"hanMalmöpolisenochi Malmösäkerhetspolisen att en

Julio IochThiemeRobertoaliasTownleyMichaelhade hört att —-
i Chile.PinochetregeringenuppdragOlof Palmemördathade av

april23denStockholmiSäkerhetspolisenfrånpromemoriaI aven
JulioSpanien ochkänd iinteThieme attRoberto1986 bl.a.sägs att var

generalmordetiinblandningeventuellförSpaniengripits ihadeI
iSäkerhetspolisenupprättadpromemoria1970. ISchneider avannanen

vidkändaingen1990augustii sägsStockholm att personerna varav
Säkerhetspolisen.

1986 hadejunirespektivemajdaterade itvå anteckningarEnligt
fråntidningsartiklarnågraöverlämnatHolmértill HansPalmeLisbeth

TownleyMichaelhandladeArtiklarna1979.januari-februari attom
iförhörVidpolitiker.chilenskamördathadeDINAuppdrag treav

fått orderhadehan attha berättatTownleyMichael attskulleUSA
Olofnämndesartiklarna även1976. I attMadridiOlof Palmemörda

DINA.dödslista hossärskildstodPalme en
före-medkabinettssekreterarehos UD:shölls1987 möteI ettmars

RÅ:sRÅ ochbegäranägdeRPS. Mötetochför UD,trädare rum
vidRosenbergGNilsförfattadpromemoriaidokumenterades aven

promemoriaoch denbakgrunddessavdelning. Mötet,politiskaUD:s
roll övrigt.kapitel UD:s iiredovisatresulterade idet är

telexWashingtonambassad iSverigesskickade ett1987oktoberI
Chilefrån State DepartmentU.S.information attmed visstill UD om

bl.a.mordettillskyldigadetill finnamedverkahade attvägrat att
Washington.iLetelierOrlando

Londonambassaden iamerikanskaskickade den1991 enI mars
informationinnehållerPromemorianInterpol.RPS,tillpromemoria

undersigbefannTownleyMichaelMarshals Servicefrån U.S. varom
hadeUSA. ManinomvissagjorthadeTownleyMichael1986. resor

och1986februari25arbetsplats denhansmed honomkontakthaft
amerikansktnågotfåttintehade1986. Han2därefter den pass.mars

återvänt tillochprogram"protectionwitnessthelämnatfru hadeHans
Chile.

mordetanledningmedförhörtsinteharTownleyMichael av
Olof Palme.

Stefano D

hafthar samröreterrorist. HanitalienskutpekatsharStefano D ensom
promemorianåtergivnai denTownley. Han nämnsMichaelmed ovan

underuppslag.25harfrån UppslagetUD.
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Den 18 januari 1986 hade Interpol i Rom skickat telexmed-ett
delande till RPS, Interpol, Stefano D skulle ha tillatt Europaom rest
med privat flygplanett ägt tysk och Stefano D hadeatt använtav en ett
förfalskat utfärdat i Henry Verlere.namnetpass

I handling från Säkerhetspolisen daterad i oktober 1986en framförs
teorier Stefano D kunde ha anlitat för mörda Olofom vem Palme.att
En Robertonämns är i Italien i sin frånvaroperson som hadesom
dömts till fängelse i årnio för mordförsök, mordbrand Robertom.m.
befann sig i England och hade legat lågt sedan engelsk domstolen
hade avslagit begäran han skulle lämnas tillatt Italien.en om ut

I februari 1987 skickade UD kopior två telexmeddelanden tillav
Holger Romander, RPS, angående information Stefano D. Med-om
delandena hade från Sverigessänts ambassader i Washington respek-
tive Bern. I januari 1987 besökte författaren Saul L hade skrivitsom-

bok påmordet Orlando Letelier och journalistenen om Iona A- -tidningen Literatumaja Gazetas korrespondent i USA Sveriges-
ambassad i Washington. Iona berättadeA Frederico italienskatt en
advokat, hade lämnat upplysningen Stefano D inblandad iatt var

påmordet Olof Palme. februariI 1987 ringde förnamnetmeden person
Antoine till Sveriges ambassad i Bern och berättade han kändeatt en

hade hört Frederico vissteF lågattperson bakomsom mordetvem som
på Olof Palme.

Enligt telexmeddelande från Sverigesett ambassad i Caracas i april
1987 Stefano D i Venezuela den 28 1987 ochgreps utlämnadesmars

RÅtill tvåItalien dagar Av brev till från åklagarmyndig-ettsenare.
RÅheten i Florens i april 1988 framgår månad hade gjortatt samma en

RÅframställning förhör med Stefano D i Italien. inbjödsom närvaraatt
vid förhör i Florens i slutet maj 1988.av

Jörgen Almblad två utredningsmän isamt Italien den 24-29 majvar
1988. Resan redovisas i särskild promemoria, där bl.a. följandeen
framgår.

Den 25 maj 1988 träffade de doktor Trapani ansvarade försom
utredningen beträffande Stefano D i Florensdistriktet. Trapani berättade
bl.a. Stefano D misstänktatt för ligga bakom flera politiskaattvar
mord i Italien, vittnen i vissa brottmålatt denne hade tagit tillbakamot
sina uppgifter och advokaten Frederico F hadeatt avlidit i hjärtinfarkt i
september 1987.

Den 26 maj 1988 besökte de doktor Lombardo förunder--
sökningsdomare i Florens för förbereda förhöret med Stefanoatt D.-

Den 27 maj 1988 hade de med doktormöte Vignaett hanäven-
förundersökningsdomare berättade hade funnit vissaattsom man-
skrivelser i Frederico F:s bostad. I skrivelserna fanns hypotesen av en

Stefano lågD bakomatt mordet Olofom Palme. I en annan
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LaRouchesLyndonmellansambandteorierfannsskrivelse ettom
innehålla allmännaverkadeSkrivelsemamordet.organisation och

tidningsartiklar.hämtadehypoteser ur
Stefano D.medförhörvidnärvarade demaj 198827Den ett

Lombardomed doktori FlorensstadsfängelsetiFörhöret hölls som
LombardosdoktorprotokollfördesförhöretVidförhörsledare. ett av

bl.a.berättadeStefano Dtill svenska.harsekreterare. Detta översatts
hadeHanOlof Palme.mordetingentingvissteföljande. Han om

1987.till aprilfrån 1982septemberVenezuelaibefunnit sig i Caracas
hade1975. HanbegravningMadrid vid Francosvarit ihadeHan

tillfälle. I PU:svid dettaMichael Townleyträffatemellertid inte pro-
MichaelträffathadehansadeStefano Dmemoria attattanges

hade där-vår anm. Hanbegravning,vidMadrid FrancosTownley i
Frihet iochLandorganisationenTownley iträffat Michaelemot

denne.inte placerakundeMiguel Fkände igenChile. Han namnet men
ellerChilemednågra förbindelserhaftinte1977sedanhadeHan
hani CaracasFrederico Fträffat advokatenhadechilenare. Han men

Palme.Olofmordetefterföre ellerskettdetta hadeintevisste om
befunnitskulle hahanPåståendenaRoberto F.kände inte attHan om
svenskafalska. Defebruari 1986januari ochiisig Europa var
fåförtvå i Romadvokaterkontaktakunde attutredningsmännen namn

tidenVenezuela vidvarit ihadetill hankändepå de attsompersoner
Palme.Olofför mordet

chefträffade dehöllsStefano DmedförhöretSamma dag ensom
opålitlig informatördetberättadeHankriminalpolisen.hos att var en

uppgifterhade lämnatSäkerhetspolisen attitalienskadentill omsom
medkommit till Europahade1985-1986årsskiftet ettStefano vidD

privat flygplan.
kommithadeAlmbladpromemorian JörgeniSlutligen attanges

självaförjurisdiktionsaknadefrån svensk sida taatttillfram att man
ställetskulle iMan göraiadvokater Rom.Stefanokontakt med D:s en

angående detta.framställningskriftlig
från besök ianteckningarmedsidaunderuppslag finns ettI ett en

Saul Imed L.samtalefterförtsharAnteckningamaWashington.
SaulnärvaradeVid samtaletföljande.bl.a.anteckningarna anges

Robert A.FBI-agentenLetelier,OrlandoefterLetelier änkaElisabeth
bl.a.berättadeSaul LSören M.kriminalinspektörenBousko och om

Letelier. HanOrlandomordetTownley ochMichaelStefano D samt
TownleyMichaelförhördegånger viktenfleraframhöll att manav

Olofangående Palme.mordet
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Alessandro S

Den 3 1986 tipsade Rolf Häktet Göteborg, PUmars attom
Alessandro S hade suttit häktad på Häktet Göteborg under hösten 1985
och denne den 18 oktober 1985 hade skickatatt telegram till Olofett
Palme. Telegrammet innehöll hot Olof Palmes säkerhet för detett mot
fall regeringen fattade beslut Alessandro S skulle lämnas tillattom ut
Italien.

Den 14 november 1985 beslöt regeringen Alessandro S skulleatt
lämnas till Italien. Alessandro S i Italienut misstänkt för vissavar
högmålsbrott och rån. Regeringenväpnat erinrade han i Italienattom
inte fick straffas för gärningarna såsom för politiska brott.

I telegram till Rikspolisstyrelsen frånett april 1986 meddelade
Interpol i Rom Alessandro S alltsedan den 29att november 1985 hade
suttit i häkte i Rom; såledeshan hade inte påvarit fri fot den 28
februari 1986.

I promemoria till Lars Jonsson från Säkerhetspolisen i novemberen
återges1994 telex-meddelandet från Alessandro S den 18 oktoberav

1985. Meddelandet ställt till "Statsminister Olof Palme and thevar
cabinet ministers och hade följande lydelse: "Dear Sirs, I wam you
that I the exile of Italy and I therefore beingam represent country,my
also and norwegian, I tell free within the 24norrnan to nextyou me
hours serious international repercussion will happen. Captain ofor
savoia cavalleria. Alessandro S. Vidare isägs promemorian att
Alessandro S tillhörde den tyska vänsterextremistiska terrorgruppen
RAF Röda Arméfraktionen och han i Italien efterlyst föratt var
kopplingar till högerextremism. Slutligen det i Italiennämns fannsatt

vänsterextremistisk terroristgrupp benämnd Röda brigadema.en

5.9 Vissa avsnitt registrerade under
Politiska motiv m.m.

5.9. 1 Allmänt

Under denna rubrik redovisas resterande avsnitt registreradeärsom
under Politiska motiv. Avsnitten högerextrema ochrör nazistiska
organisationer bedömts ha anknytning tillsamt dessa. Ipersoner som
detta avsnitt redovisas utredningenäven avseende Alf inte ärsom
registrerad under Politiska motiv i avsnitt D Allmänna tips.utan
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LeagueAnti-CommunistWorldWACL5.9.2 -
avsnitt HI

består uppslag.Avsnittet av sex

och Anders LArvo H

följandelämnadeHåkan ochPUHjournalisten1987 besökteI mars
tillringdeOlof PalmemordetefterminuterUngefär tiotips. manen
fåtthadedöd. ParetOlof Palmemeddeladeochi Bromma att varett par

telefonnummer. hadeHanslagit felhadeuppfattningen att mannen
till denframkommitochtelefonnummer attolikakontrollerat som

veder-förutsatteDettill H.ringa Arvo atthakunderingde attavsett
WACLledare inomHtvå siffror. Arvoslagit felbörande varsexav

internationellWACLytterlighet.politiskrepresenteradeoch envaren
ochexilorganisationerolikamedkontaktermedsammanslutning

olikaårligahålla kongresserbrukadeWACLi världen.regimer
iDiegohållits i Sanhadekongresseni världen. Denställen senaste

små organisationermängdtillkopplaskundeWACLUSA. varsomen
koppladvarit direktBaresicMirohadeVidarehögerinriktade.extremt

Anders Lisäkerhetsvakt Paraguay.jobbadehantill WACL när som -
H.medkontakter ArvohafthadeAlliansDemokratiskaktiv inom —

OlofmordetefterupphörtanledningokändhadekontakterDessa av
förredogörelsetillhänvisningmedavslutasPromemorianPalme. enen

Anders L.författadWACL av
från journalistenskrivelsefinnsjuni 1991idateratuppslagI enett

1986februari20denAnders LSkrivelsenregistrerad. rörOlle A som
regerings-Olof Palmetilladresseratkuvertskulle ha lämnat ett

frånAllehandafrån Ystadsnotislåg kopiakuvertetkansliet. I enaven
tidningen.utgivenjubileumsbokkopieratshadeapril 1918 avur ensom
ordet DzrPå kopiandöd.PalmeOlofrubriken DtrNotisen hade var
tillfarbrorhandlade stats-Notisenmedöverkorsat om enen penna.

undertecknatdokument"politisktfannskuvertetministern. I även ett
innehålllikadantmedkuverthanlämnadeSamma dagAnders L. ettav

till UD.
Förhörsanteckningarna1987.augustiiförhörtshadeAnders L

fåsvårtdetpromemoria attbifogad sägs32 sidor. I attomfattar varen
tillhade kortatsdärförochfrån Anders Lklara att nersvarensvar

skickathadeföljande. Hanbl.a.berättadeAnders Lmeningar.läsliga
OloftillbrevskickathadeHanSäkerhetspolisen. även etttillflera brev

13 "Sydafrika".HBAvsnitts.k. Brommanumret, ävenDet se -



534 Enskilda uppslag SOU 1999:88

Palme. Han hade för sig Olof Palme skulle kommaatt till Ystad och
hade tänkt lämna information jubileum där. Han hadeett tänktom
lacka ordenöver doktor och "död" det blev bara doktor.övermen
Han hade arbetat hos Arvo H Baltiska Kommittén hos Baltiska
Institutet och fick där viss anknytning till WACL. Hans arbetsuppgifter
inom Baltiska Kommittén skriva kollektbrev,att redigera ansök-var
ningar, Hans enda uppgift inom WACLm.m. försöka bekämpaattvar
inflytande från högerextremistiska och nynazistiska Han ansåggrupper.

WACL hade fått föratt proportioner istora utredningen mordetom
Olof Palme. Vad han kände såtill fanns det någoninte extremistisk
organisation beredd tillgripa våld. Så fort någonattsom bereddvar var

detta höllgöraatt honom utanför eftersom visste hanman attman
skulle sig detta.motsätta Han hemma den 28 februari 1986 ochvar
talade vid tiden för mordet Olof Palme i telefon med en person som
han Telefonsamtalet varade i ungefär 45 minuter.narrmgav. Vidare bodde

86-årig dam i hans lägenhet. Damen hadeen hon visste hansagt att att
hemma och hon särskilt korn ihåg påatt detvar grund av en annan

händelse inträffat dag.som samma
januariI 1992 genomfördes slagning beträffande Anders Len

varvid det antecknades han hade avlidit iatt november 1991.
I 1994 förhördes dotter till Arvo H.mars Hon berättade bl.a.en

följande. Hennes far år80 och estniskt Han ingickvar iav ursprung.
estniska nationalrådet hade i Stockholm.säte I sin kamp försom att
befria Estland från den sovjetiska ockupationsmakten hade han haft
kontakter med WACL. Vissa fraktioner WACL i Sydamerikaav var
sannolikt nazistiska till karaktären. Hennes far och estniska national-
rådet absolut inte nazistiska. Hanvar nära SSavrättas iattvar av
Estland under kriget och avstånd från nazismen.tog Han hade anknyt-
ning till Folkpartiet. Han hade inte någon aversion socialdemokra-mot
tin eftersom estniska rådet fick ekonomiskt frånstöd de socialdemokra-
tiska regeringama.

Carl H

I november 1987 fick PU brev där detett Carl H ledare förattangavs -Skånepartiet medlem i WACL och hade i radio hanvar varit isagt att-
Amerika och träffat WACL:s ledare. Vidare hade Carl tvåH månader
efter påmordet Olof Palme i tidningen Arbetet skrivit det Olofatt var
Palmes fel han blev skjuteneget ochatt "vi hade honomatt varnat
skriftligt 14 dagar innan".

I december 1994 förhördes Carl H. Han berättade bl.a. följande.
Han hade någravid tillfällen skrivit till Olof Palme och Malmöäven
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avseenden.flerapolitik iOlof Palmesoch kritiseratarbetarkommun
kändenågra varningar. Haninnehållitemellertid intehadebrevDessa

honomellernågon artikelhafthadeArbetettidningentillinte omavatt
stodWACLvadvisste inteOlof Palme. Hantillangående varningen

han hemma1986februari och 128mellan denför. Natten varmars
Malmö.imed sin sambo

angående WACLAllmänt

ivid PUkriminalinspektörupprättadpromemoriaåttasidigI av enen
"Anti-efter1967grundadesWACLWACL.för att1988 redogörsmars

Anti-CommunistPacificAsianandNationsofblockBolsjevik
organisa-förparaplyorganisationbildahadeLeagues attenats enom

TaiwanTaiwan.Taipei ihölls ikommunism. Första mötettioner mot
WACLfinansiärer.främstaorganisationensblisedankom att aven

hotellkostnader be-ochår. Deltagarnasgånghåller möten rese-peren
SNF blevFörbundNationellaSverigesorganisationen.talas av

1986.emellertidsplittrades1979. SNFWACLmedlem i

avsnitt HJRikspartietNordiskaNRP5.9.3 -

består 38 uppslag.Avsnittet av
upprättadockså 1990avsnitt finnsdettaBeträffande samman-en

HÖ. redovisas nedan.Denavsnittställning

Karl A

Karl Aföljande.bl.a.1986 berättade4Den varpersonanonymenmars
hadeKarl Aammunition.och sagt attoch hademedlem i NRP vapen

hantidigarehade hanVidarePalme. attgrejat sagtvidet är som
Geigert.och HaggeKjell-Olof FeldtOlofdöda Palme,skulle

Karl Ahusrannsakan hosutfördesinkorntipsetdagSamma som
för-c/o-adress idelsStockholm,iadresshansdels enenegen

revolverfannStockholmilägenhetenStockholm. Itill avenmanort
typ."22 longplastpåse med 57ochmodell patroneräldre aven

beslag.iammunitionenochVapnet togs
198626denSäkerhetspolisen attfrånanteckningI angesmarsaven

kundenågotfunnithadeinteKarl Ahusrannsakan hosvid somman
någonantecknadesVidarerörelse.någon nazistisk atttillhärledas

aktuell.inteSäkerhetspolisenfrånåtgärdytterligare var
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I promemoria upprättad Säkerhetspolisen i 1988en sägsav attmars
Karl A hos Säkerhetspolisen inte känd någrai nazistiska eller andravar
sammanhang kunde förknippas med påmordet Olof Palme.som

Leif

Den 4 1986 berättade Knut B han kände någon hademars att som
skickat hotbrev till Olof Palme ochett undertecknat det med Knut Brs

kriminalpolisen i Sundsvallsamt vissteatt hadenamn skickatvem som
hotbrevet.

I promemoria upprättad Säkerhetspolisen i juni 1986en av attanges
Leif J hade förhörts den 12 1986. Leif J erkände han sedanmars att
början 1983 hade skickat hotbrev till Olof Palme och Sverigesav
Radio. Hotbreven undertecknades med andras bl.a. Knut B. Hannamn,
hade påsig Knut Bzs alla insändare iretat Sundsvalls Tidning i vilka
denne försvarade socialdemokratin. Den 28 februari 1986 hanvar
hemma och tittade på TV. I promemorian finns anteckning atten om
Leif J sjukpensionär och "lite smått alkoholiserad och enligt demvar

kände honom skulle han inte kapabel mörda.som attvara

Timmo S

Den 13 1986 kontaktade PU och berättademars en anonym attperson
Timmo S aktiv i NRP och hade uttalat hot Olof Palme. Vidarevar mot
hade Timmo S för några år åtalatssedan för ha slängt in rökbombatt en
i biografen China och dömts till fängelse månader för detta.sex

Den 23 1986 genomfördes slagning beträffande Timmomars en
Den 24 1986 förhördes han. Han berättade han inte längremars att var
aktiv i NRP hans far begravdes den 28 februarisamt att 1986 och att
han tillsammans med familj och släkt hela den dagen.var

I promemoria upprättad Säkerhetspolisen den 26 1986en av mars
Timmo S vid flera tillfällenatt 1972-1974 hade gjort sig skyldiganges

till skadegörelse. Han hade bl.a. kastat rökfackla i trapphuset i etten
hus där Demokratisk Allians hade sina lokaler. 1974 han s.k. RAG-var
ledare i NRP jfr nedan. I utredningsanteckningar från säkerhets-
polisen den 24 april 1986 det hos Säkerhetspolisen inteav attanges
finns några anteckningar Timmo S efter 1974 och enligt uppgiftattom
från berörd församling hade Timmo S:s far jordfästs den 28 februari
1986.
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Gustaf V

häktad iGustaf VUppsalapolisen PUjuni 1987 upplysteI att varom
han iberättathademål angående våldtäkt och denne attattett m.m.

hade hanfrån Vidarebl.a. NRP.skaffatinformationssyfte hade papper
Per-Göranjuli 1987 taladesosse."Skjut Iskylt medgjort texten enen

berättadeUppsalaSäkerhetspolisen ipolisman vidmedNäss attsomen
beställthadeoch hanstuderade teologihanGustaf hadeV attsagt att
inrikt-politiskaolikaville deleftersom hanNRP-broschyrer ta av

Gustaf Vuppfattningpersonligapolismannensningar. Enligt var
psykopat.

Gustaf V.beträffandeslagninggenomfördes1994I december en
misshandelförGustaf hade dömtsantecknades VslagningenVid att

våldtäkt 1987.1985 och för

Å LönsbodaKarl i

berättadeochPU1987 kontaktade Mats Bnovembermitten attI av
Å Göingetrakten.ineonazistiskleddei LönsbodaKarl gruppen

tillverkaochskjutövningar i skogenägnade sigGruppen att egna
kontakter.nynazistiskahadesamtvapen

Åtta arbets-dennesBår 1995 sökte PU Mats-i oktobersenare —
år Sammatidigare.hade avliditmeddelandet hanfickplats och treatt

Åzsmed Karlvarvid fann 53datorsökningarutfördesdag personerman
iPolisenemellertid i Lönsboda.boddedessaIngen personernamn. av

i Lönsboda.någon aktuellamed detinte tillOsby kände namnet

medlemmarochAllmänt NRP vissaom

handlingarvissafrån1987 fick PUseptemberI somanonym personen
0rts—beskrivs hur NRP:sPå fyra sidorinomhade NRP.upprättats

Vidarefungerade.Aktions GruppRikspartistiskgrupper inom RAG
två sidor.medlemsförteckningfinns en

uppgifterna ii oktober 1987upprättadpromemoriaEnligt varen
Vidaresedan länge.Säkerhetspolisenhandlingar kändadessa angesav

aktivanågra andra deochStaffan W,RAG:s riksledare, mestatt av
de hadelivet efter"politiskamed dethade slutatinom NRP att av-

1985-1986.fängelsestrafftjänat
beträffande bl.a.genomfördes slagningar1995februariI personer

Några20 personer.ungefärpå medlemsförteckningenfinns medsom
respektivehotmisshandel, olagamordbrand,fördem hade dömtsav

vapeninnehav.olaga
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Sammanställning

I 1990 upprättades inom PU kort promemoria benämndmars en
"Avsnitt HJ Redovisning och förslag". I promemorian attuppges av--
snittet vid denna tidpunkt innehöll 33 uppslag. Beträffande utredningen

detsägs saknas konkreta uppgifteratt för NRP mordetnärmaresom
och mordplatsen. Under rubriken Förslag framförs bedömningen att
NRP organisation kan avskrivas. Däremot borde RAG-gruppen isom
Stockholmsområdet undersökas innannärmare avsnittet definitivt
kunde läggas till handlingarna. Endast den visat lojalitet ochstorsom
offervilja under längre tid i arbete kan enligtortsgruppensen pro-
memorian bli medlem i RAG-grupp.en

5.9.4 BSS Bevara Sverige Svenskt avsnitt-
HK

Avsnittet består drygt tio uppslag.av
Den 7 1986 ringde till PU och sademars en anonym attman

fantombilden föreställde Lars H i Nyköping.
Den 13 1986 förhördes Lars H polisstationen i Nyköping.mars

Den 20 januari 1986 började han studera vid Stockholms universitet.
Han pendlade mellan hemmet i Nyköping och universitetet. Den 28
februari 1986 påhan universitetet till omkring kl. 12.45. Däreftervar

han tunnelbanan till Bandhagentog och hemma hos bekant,var en
Christopher När han hos Christopher ringdeJ han två telefon-var
samtal till Leif Z, ledare i BSS. De korn träffasöverensen attom

under kvällen. Kl. 21.50 han fråntunnelbanan Bandhagensenare tog r
till Södermalm. Han gick sedan till BSS:s lokal Södermalm och
träffade Leif Z där omkring kl. 22.30. tvåDe tillsammans tillvar
ungefär kl. 01.00 Leif Z lämnadenär lokalen. Han övemattade i
lokalen. Morgonen därpå ringde Leif Z och talade Olof Palmeattom
hade mördats. åkteHan sedan buss tillbaka till Nyköping. Han hade
inte något med mordet Olof Palme göra.att

Den 21 maj 1986 förhördes Leif Z. Han sade han redan hadeatt
blivit förhörd två polismän. hadeDe kommit hem till honom ochav

frågatbl.a. vad han gjorde kvällen den 28 februari 1986. Han var
styrelseledamot i BSS. Lars H också med i BSS, inte ivar men
styrelsen. Han och Lars H brukade träffas ibland. De träffades i BSS:s
lokal på kvällen den 28 februari 1986 omkring kl. 21.00 22.00. Han-
kom inte ihåg Lars hadeH ringt honom tidigare under kvällen. Hanom
vari lokalen till omkring kl. 24.00 och gick sedan hem. Han visste inte
vad Lars H gjorde sedan. Det inte uteslutet Lars H i lokalen.attvar sov
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låg på kände till Christopher DenneSöderrnannagatan. HanLokalen
fristående haft vissa kontakterfrån författare BSS hadeBSS somvar en

med.
också Christopher hade lärt1986 förhördes Han21 majDen

gjortfebruari 1986 hade Lars HLeif 28Lars H Z. Denkänna genom
Påtillsammans hela dagen.ledig for hem till honom. Desig och var
pålyssnadeoch pratade ochbit hemma hos honomkvällen de en

tunnelbanestation omkringtill Högdalensmusik. skjutsade HHan Lars
efteråthade hörtåkte till sin bostad. Han21.30. sedan tillbakakl. Han

Leif i BSS:still och besökt Zhade tagit tunnelbananLars H stanatt
lokal söder.

Leifbeträffande ochgenomfördes slagningar Lars H,I april 1991
Christopher

fastighetsförvaltareförhörde Gunnar Hanfebruari 1992 PUI var
lokalen Södermanna-bostadsrättsförening hade hyrthos den utsom

klagomål frånförekommit andra hyresgästertill Leif hadeZ. Detgatan
brukadeoch vissa flaggormed rakade huvudeneftersom ungdomar

började miss-och Föreningenvid lokalen lördagar söndagar.samlas
fått organisation hyres-högerextremistisktänka hadeatt somenman

några särskilda iakt-minnas han hade gjortkunde inteHangäst. att
februari 1986. Leif hyrde lokalenlokalen den 28 Ztagelser beträffande

1987.från 30 september Be-april 1984 till och med denden 1 -
för mordut-uppslag. intresseträffande Leif finns ytterligare IngetZ av

redningen framkommer.

avsnittNationella FörbundSveriges5.9.5 -
HL

avsnittbestår några uppslag. Beträffande dettaAvsnittet enstakaav
redovisas nedan.också sammanställning. Denfinns 1990 upprättaden

från våren 1986 Ulf där denneflertal H,Det finns tips ut-ett om
bostad.förhördes Ulf H i sin För-nazist juli 1986pekas Isom m.m.

i Stockholm och dokumentera-genomfördes Säkerhetspolisenhöret av
tjänste-berättade bl.a. följande. Hani promemoria. Ulf Hdes varen

villeFörbund SNF. SNFSveriges Nationellaförrättande ordförande i
kungavälde fungeradeinföra det slagsavskaffa demokratin och som

påmordetkunde ligga bakominte tillföre 1914. Han kände vem som
låg ringde honom den 1Olof och hans dotterPalme. Han när marssov

ochhan hemmaringde för kontrollera1986 kl. 02.30. Hon att att var
ansåg tillborde samla inalibi mordet. SNFhade för Han att pengar

medlem ihade gjort. Entack för vad dennegärningsmannen annansom
10 000 dollarutfäst belöningtidigare under 1986SNF S hade en- -
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till den mördade Olof Palme. promemorianI vidare bl.a.sägs attsom
Ulf viljaH briljera och imponera påstodsin omgivning. Hansynes
exempelvis biskopen Desmond Tutu hade besökt honom i hansatt
bostad i Stockholm. Vidare skröt han med sina förbindelser Chilemed
och visade chilensk fått.orden han hade Han hade mycketen som
litteratur i bostaden, företrädesvis äldre böcker".

augustiI 1986 kontaktade journalisten telefonLennart H PU ochper
berättade bl.a. följande. kvinnaEn hade sökt honom. Hon hadeupp
berättat kvinna hade på någotUlf H sättatt sagt atten annan var
inblandad i mordet Olof Palme och belöning hade betalats föratt en
brottet Ulf H kände Viktor G.samt att

I handling upprättad Säkerhetspolisen i augusti 1986 sägs atten av
Ulf hadeH hörts i anledning olika tips. hadeInget dock framkommitav

tydde han hade haft med mordet göra.att attsom
I november 1987 kontaktade telefonPU ochen anonym person per

berättade följande. Strax före mordet Olof Palme hade Ulf iH sin
Österrikebostad frånmed inbjudna och Sydamerika.möte gästerett

Vid avhandlades hur Olof Palmemötet skulle elimineras. Olof Palme
mördades för invandrarna fåskulle skulden för mordet. Ulf fickHatt

från utlandet och delade dem till ultrahögergrupper i Sverige.utpengar
I 1988 ringde till och berättade UlfPU H hadeattmars en person

S hade varit involverad i mordet Olof Palme ochsagt att att tre per-
okänd nationalitet hade varit i närheten mordplatsen. An-soner av av

teckningarna från detta telefonsamtal finns registrerat under ett annat
avsnitt. oktoberI 1989 ringde till PU och berättade bl.a.samma person
följande. hadeHan tidigare dag talat i telefon med Ulf UlfH. Hsamma
hade skrikit det vi har gjort det. Han Ulfär Hatt antog attsom
syftade de hade mördat Olof Palme. Ulf hadeH detävenatt sagt att
kommer hända saker med "militära aspekter.att

juliI 1990 genomfördes slagning beträffande Ulf H varvid bl.a.en
antecknades han hade dömts för förskingring 1986.att

I december 1992 förhördes på tillfrågadesUlf H Han bl.a.nytt. om
antal och dem följande.ett personer uppgav om
S medlem i SNF fåoch brukade skicka för SNF:sattvar pengar

tidning Nationell Tidning. hadeHan aldrig talat med S kände tillmen
S i januari eller februari 1986 utfästhade belöning 00010att en

Åkedollar till den mördade Olof Palme. L sekreterare i SNFsom var
Åkeoch hand Szs brev. Varken han eller påL Szs brev all-tog togom

De de enda kände till brevet med den utfästa belöningen.var. var som
vissteHan inte huruvida S hade haft med mordet Olof Palme att

göra.
Leif J medlem i SNF "idiot"en annan var en som var vapen-- -

kunnig och hatade Olof "någraPalme. Leif J hade skjutit negrermot
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gångpå hadepå sinnessjukhus. EnHögbergsgatan och brukade vara
på officersmässen KatarinaLeif blivit för full Bangata.J möteett

Två polisman hade tillnamngivna poliser polisman A och B sett att--
Leif för hem denne.radiobil och hämtade J körakom atten

i och deNils troligen medlem NRPM somvar en av personervar
försvarare förChinateatem. Ulf hade varitkastade in rökbomb Hen

sporadiskt ihopNils hade därefter endastmedtilltalad till M och stötten
med Nils M.

och kunde inte hamedlem i SNFHan kände Lars H väl. Lars H var
Olofmördat Palme.

Ö.Erik och Janhade SNF haft kontakter med Tor H, BHan genom
få Olofförutsättningar för mordettrodde de hade haftHan attatt

dådet.emellertid ha avslöjat sig efter Tor HPalme utfört. skulleDe
fredspris skulle utdelas ochhade bombhotat högtidligheten Nobelsnär

Öefteråt.åkte grund han hade varit lösmynt Janfast endast attav
i Oslotill moskéhade gjort sig skyldig sprängattentat motett menen

år.hålla dådet fängelse femoch dömdes sedan tillkunde inte tyst om
sambandet mellan SNF och Alf E denneDet enda att prenume-var

ansåg nödvändighetrerade Nationell Tidning. SNF det attatt var en
fanskapet".kom och sörjde intePalme bort

från december 1993 avled Ulf H i 1993.Enligt anteckning marsen
beträffande Leifgenomfördes slagning Där-I december 1992 en

medföljande. PBRz Olaga vapeninnehav vapenvid antecknades bl.a.
synag0ga. Detkaliber 22 olaga hot 1985 hotatoch sprängaatt

månad, iframgår dömts för gärningar. Sammainte Leif J har dessaom
följande. hadeförhördes han och bl.a. Handecember 1992, uppgav

tillfälle hade han varitalkohol och tabletter. Vidtidigare missbrukat ett
då fåttKjell och med sig hanhos kamrat,hemma närett vapenen

taxichaufförgå hota bl.a.skulle och handla Han kom sedan attmat. en
på Långbro sjukhus.hamnade Dettaoch omhändertogs polis. Hanav

med anteckninganledningen till fanns i polisens registerhanatt omvar
1978medlem i SNFolaga vapeninnehav och olaga hot 1984. Han var -

ioftast hemma hos Ulf H. Ingen1984. SNFzs sammankomster hölls
socialdemokraternasOlof Palmes ochsällskapet sympatiserade med

åsikter. Några förekom emellertid inte viddirekta Olof Palmehot mot
på. honom tillhade varit med O hadede han Vera utnämntmöten som

någoninte han haderiksledare i Titeln innebar dockNRP. att
28 februari och den 1ledande funktion endast titel. Denutan var en

epilepsi ochi sin bostad. led1986 han hemma Han avmars var ensam
få vidrädd anfall. Hanhöll sig ofta hemma eftersom han att ett varvar

från fördesina alkoholproblem ochtiden för förhöret avgiftad en
engagemang.lugn tillvaro partipolitisktutan
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decemberI 1992 förhördes vårdaren Lars H anställd vid Allmänna-
Häktet Stockholm -i rikskriminalens lokaler. Han hade troligtvis vid

besök hemma fåtthos Ulf H höra vissa brev hade kommitett om som
från någon han inte kände till. Han kunde inte ihågkommaperson som

breven frånkom hadeHan aldrig varit medlem i SNF. Den 28om
februari 1986 han i sin bostad fick någonoch inte vetskapvar ensam

påmordet förrän därpå.om morgonen
2Den 1986 ringde kvinna till PU och tipsademars en anonym om

Tor H högerextremist och hade avtjänat fängelsestraffatt iettvar
Norge för bombhot biskopen Desmond Tutu. Enligt anteckningmot en
dömdes Tor H i Oslo den 25 november 1985 för förbrytelse mot
personlig frihet till fängelse månader och femton dagar. Itre en-
promemoria upprättad Säkerhetspolisen i februari 1993 finns bl.a.av
följande anteckningar Tor H. Den 18 augusti 1986 förhördes han iom
Oslo företrädare från säkerhetspolisen. dåHan berättade hanav att
hade dömts åttatill fängelse månader för bombhot Desmond Tutumot

Nobels fredsprisnär skulle delas i Oslo i december 1984. Hanut
frigavs i december 1985 och vistades månadsskifteti Stockholm till

dåmars-april 1986 han flyttade tillbaka till Norge. Under kvällen den
28 februari 1986 befann han sig hemma hos NRP-medlemmen Vigdis S
i sågTyresö. De film tredje påriket TV. Nästa dag omkring kl.en om
10.30 kom Vigdis S in i hans och berättade Olof Palme hadeattrum
mördats. Han hade enligt promemorian inte tilldragit sig säkerhets-
polisens intresse under de åren.- I januari 1995 genomfördessenaste en
slagning beträffande Tor H.

Sammanställning

I 1990 upprättades inom PU kort promemoria benämndmars en
"Avsnitt HL Redovisning och förslag". I promemorian att ut-uppges-
redningen hade fokuserats organisationens tjänsteförrättande
ordförande, Ulf H. Under rubriken Förslag framhålls den fortsattaatt
utredningen borde bedrivas förutsättningslöst med förhör av personer

eller varit knutna till organisationen. Såär skedde framgåttsom som
också.
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Framstegspartiet5.9.6 Sverigepartiet, f.d.
—

avsnitt HM

bestårAvsnittet nio uppslag.av
påefter mordet inriktade Stefan H,Ett antal tips dagarna var som

1986 skrev Stefan brevtillhörde Framstegspartiet. Den 11 H ettmars
förvåning skillnadtill uttryckte sin han tillHans Holmér och över att -

från andra partiledare inte hade erbjudits polisskydd. Han poängtera--
intede Framstegspartiets paroll Begränsa invandringenatt var popu-

lär i vissa kretsar.
1986 förhördes kände StefanDen 12 H. Upp-en person sommars

giftslänmaren följande. Hela Stefan lägenhet be-berättade bl.a. H:s var
politiska skrifter. hade synnerligen reaktionäralamrad med Han syn-

punkter utlänningar och Sveriges invandringspolitik.
18 1986 inkom pressmeddelande undertecknatDen ett avmars -

Framstegspartiet till PU. hade det till PU hadePersonen säntsom-
följande.mottagit det I pressmeddelandet sades bl.a.post.per

takt blivit med först BABY DOC,Världen har i snabb tre tyranner:av
så bra för Sverige, vi slippersedan MARCOS och PALME. Det är att

åren förorsakar Sverige mycketPalme fortsättningsvis. Han har storgenom
skada. överraskande hyllades Palme den sovjetiska partikongressenInte av

infångas,med minut.--- Om mördaren ska det bli intressant kon-tyst atten
svensk invandrare. Om mördaren invand-huruvida denne ellerär ärstatera

tillägget fallit offer för sin vansinnigakan Palmegöra att egenrare, man
invandringspolitik.

1986.Stockholm den 1 mars

FRAMSTEGSPARTIET

följande. hadejuli 1988 förhördes Stefan berättade bl.a. HanI H. Han
författat Framstegspartiet ombildades hösten 1986pressmeddelandet.
och namnändrades till Sverigepartiet efter sammanslagning meden

1987BSS varvid han blev Sverigepartiets ledare. Hösten uppstod det
Därefter partiet legatemellertid spricka i partiet. hade hans gren aven

fyraårigemalpåse". då1986 hade han hand sini Den 28 februari om
vårdnad. troddeHan och hans f.d. sambo hade Han attgemensamson.

gick lade sig vid kl. 19.00 och han själv vid kl. 23.00.ochsonen
pådärpå Oloffick kännedom mordet PalmeMorgonen han genomom

Svenska Dagbladet.
beträffande Stefan varvidapril 1991 genomfördes slagning HI en

för misshandel och "olagadet antecknades han 1988 hade dömtsatt
affischering.
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april 1991 förhördes ocksåI den f.d. sambon. Hon berättade bl.a.
följande. Hon hade tillsammans med Stefan H. Hon kom mycketen son

ihågväl Stefan den 28H februari 1986 hade hämtat deras hosatt son
henne vid kl. 16.00 17.00 och lämnat honom eftermiddagen nästa-
dag. ihågHon korn särskilt denna händelse eftersom hennes undulat
dog kl. 14.00 denna dag. visste inte StefanHon och hadeHom sonen
varit i Stefan bostad någonHzs eller annanstans.

Öppet5.9.7 avsnittForum HN—

ÖppettvåDetta avsnitt omfattar uppslag. förstaDet Forumsrör en av
Öppetmedlemmar. bestårDet andra uppslaget verksamhets-Forumsav

berättelse för 1985 m.m.

Rolf P

Den 1 1986 kom telefontips till Rolf fyraPU Pett anonymt attmars om
Öppetår tidigare hade medverkat i radioprogrammet Forum. Rolf P

hade Olof Palme Den jäveln skall ha nackskott". Rolf Psagt att ettom
hade bild i tidning varit klädd i keps och parkas.en en

Ytterligare fem liknande tips beträffande Rolf P kom in till PU
1987.

13Den april 1986 förhördes Rolf P. Förhöret ägde i Rolf P:srum
Öland.bostad Han berättade bl.a. följande. flyttat frånHan hade

Öland ÖlandStockholm fåtill för fråndet lugnt. Vidare frittatt ut-var
länningar. Han med i sammanslutning beståendei Stockholmvar en av

500 Sammanslutningen någothade inte Avsiktenca personer. namn.
emellertid få så mångakunna medlemmar kundeatt attvar man

registrera sammanslutningen politiskt parti. Sammanslutningenettsom
det kom utlänningar till Sverige. hade tidigare avtjänatHanemot attvar

två månaderfängelse för brott tryckfrihetsförordningen Hanmot m.m.
fällthade yttrande utlänningar i närradioprogram i Stockholmett ettom

1982. Samtliga partier mitten och högern bestod idiotervänstern, av- —
inte lyssnade till folket. Han och den sammanslutning han medsom var

våldi avstånd frånoch mordet Olof Palme. Mordetemot togvar
kunde utförts någonha beställning utländsk ambassad iav
Stockholm. Mördaren kunde exempelvis flytt mångaha till Lidingö där
ambassadörer bodde frånoch ha kastat imordvapnet Lidingö-vattnet
bron. sågHan visste hur mördaren första bildenDen sändesut. utsom

något felaktig. fickEn han drömvision redanattvar genom en
mördarens utseende. såHan beredd fylla i och ändra bildenattvar
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utseendet blev februariDen 28 1986 hanrätt. hemma till-att var
med sin Påsambo. kvällen hade någonde tittat pang-sammans

pangfilm. därpåDagen vaknade han sin klockradio och fick höraav
Olof Palme hade mördats.att
Vid förhör år i januari 1992, bekräftade sambon Rolfett sex senare,

ÖlandPzs uppgift de varit påhemma i bostaden under mordkvällen.att

Öppet verksamhetsberättelseForums 1985 m.m.

ÖppetNärradionämnden sände vissa handlingar angående tillForum
ÖppetPU, möjligen begäran PU. Bland handlingarna finnsav

tillståndForums ansökan sända närradio i vilken Rolf 1982Pattom
åtog sig programutgivare. I verksamhetsberättelsen för "Denatt vara

Öppetideella demokratiska föreningen Forum underattanges man
1985 hade haft bl.a. följande aktiviteter. Vid sammanträde föreslogett
ordföranden Anders föreningenL aktivt skulle verka för ökat stödatt
och ökad upplysning till svenska barnfamiljer för öka nativiteten.att
Föreningen gjorde studiebesök i Rinkeby för påatt platsen studeraett
de sociala konsekvenserna i samband med invandringspolitiken. För-
eningen gjorde studiebesök i Botkyrka föräven studera kulturellett att
verksamhet, hemspråksundervisning och vandalisering i vissa trapphus

språkligahos minoriteter. Vid tillfälle höll Rolf P föredragett annat ett
asagudarna. Vidare hölls vidsammanträde vilket styrelsen beslötettom
ansöka sändningstillstånd hos Stockholms Närradio efteratt nyttom

den tragiska avstängningen.

5.9.8 "Alf E avsnitt DA-

Tips, utredningsåtgärder och information rörande Alf finns iEannan
E.PU-materialet samlat under avsnittet DA "Alf Avsnittet är-

relativt omfattande och 70-tal uppslag och mängd under-upptar ett en
uppslag.

Alf E aktualiserades i utredningen redan under de första dagarna
efter dåmordet, flera tips strömmade in. månadenUnder den första fick
PU drygt 15-tal tips Alf frånE. De flesta tipsenta emot ett om var

i uppmärksammat dennes annonskampanjer motpersoner som pressen
Olof Palme och Socialdemokratiska partiet ocksåflera kände Alfmen
E personligen.mera .

Ett de allra första tipsen frånkom bosatt iav en person som var
trakten Alf E:s bostad i påstodVärmland. Personen sig ha Alf Esettav

14Avsnittet bär Alf efternamn.E:s
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blå Ford Granada vid 18-okänd sittande i nedsmutsadoch en man en
tiden lördagen den 1986.1 mars

frånförsta tiden brevtips kom in under denEtt ettannat var ensom
deckarförfattarinna.uppgiftslämnare nämndeman och Honsom var

för VidAlf före jul 1985 kontaktat henneberättade E möte.ettatt strax
iAlf kommit tala Olof Palme och dettahade Emötet att samman-om

fortare du trorhade han bl.a. uttalat Jag ska Palmehang avsätta än
socialdemokra-Den dagen vi har röjt honom kommeroch vägenur

därefter erbjudits platsenvälja oss". Uppgiftslämnaren hadeterna att
Alf framtida regering.justitieminister i E:ssom

1986Säkerhetspolisen den 24I promemoria upprättad marsaven
säkerhets-Alf Olof Palme kändE:s hatpropaganda mot vara avuppges
någontroligtpromemorian dock det intepolisen. I sägs attatt avvar

Promemorian inne-Alf vänner skulle kunna ligga bakom mordet.E:s
håller alla tipstillägg innebörden det dock bakgrundatt motett avav

Alf lämpligt kontrollera honom.E attmot var
Säkerhetspolisen Alf bostad i31 1986 besökte E:sDen mars

för sinaföranlett Alf polisskyddVärmland. Besöket E begärtattavvar
tillfrågades Alfi Under besöket Ebarn gick i skola Stockholm. omsom

hadegjorde 28 februari. Han berättade han och hustrunvad han den att
Mälarstrand ivarit hela veckan i lägenhet Norrparetsensamma

utskick pamfletten LäsningStockholm. hade de arbetat medDär ett av
tillbringadehade sportlov ochför socialdemokrater, del 4. Barnen

Alf under dagenFredagen den 28 februari hade Edetta i Värmland.
Tidigt kvällen hade han ochhandlat saker till huset. undervarit och

Claes Hörnet. Därefter hade dehustrun ätit middag restaurang
återvänt kvällen.där de tillbringattill lägenheten resten avensamma

någon såsomockså för organisa-Alf berättade han ledareE att om
Oppositionen inom socialdemokratin intresseradtionen attavvar

Olof fick leva kvar.Palme
Wranghult den 1Enligt anteckning polisöverintendenten Hansen av

förelågintedag beslutat detapril 1986 hade Hans Holmér attsamma
för polisbevakning familjen Alfskäl E.av

april 1986 Säkerhetspolisenpromemoria upprättad den 16 drogI en
några Alffanns tecken Edet för närvarande inteslutsatsen attatt

något Olof Palme.haft med mordeteller hustrun skulle ha samröre
Hela Alffinns handling fogad med anteckningenTill promemorian en

från färdigbehandlat.säkerhetspolisens sidaärendet betecknasE som
ytterligare knapptHärefter resterande del 1986 komoch under ettav

tiotal tips rörande Alf och dennes hustru in.E
Våren dessa innehöll1987 kom ytterligare tips Alf E. Ett avom

under flygresa iuppgifter f.d. häradshövdingen Nils Katt enom
kommit samtala1985 mellan Karlstad och Stockholmdecember att
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med doktor, övriga uppgifter måstedöma ha varit Alf E.atten som av
Under denna hade Alf företettE attachéväska full med sedlar.resa en

frånEtt tips kom äldre arbetat hjälpreda Alf Eannat en man som som
på gård.dennes Mannen berättade åktAlf till påE Stockholmatt
uppdrag dagarna före mordet det varit bestämt familjentrots att att

åkaskulle till den hade i Dalarna under veckan eller istuga vartman
fall under veckoslutet. Senare hade Alf E vid tillfälle "Nuett yttrat
ligger han där han från mej.togsom sonen—

Vid vårendenna tid, dvs. under 1987, påbörjade PU nytt att
intressera försig Alf E. Flera kompletterande förhör hölls.

Nya hörde sig med tips. frånEtt tipsen kompersoner av av en
kriminalinspektör, påhöll frånutreda anmälan Alf Eatt motsom en en

Alf E hade i samband med utredningen anmälan skrivit ettgranne. av
brev, daterat i maj 1987, till kriminalinspektören. I brevet stod bl.a.
följande: Vi Palme skrev under sin dödsdom hanatt när togmenar
min ifrån mig. Därmed gick det för mig vilken utstuderadson upp
politisk skurk han och han fortast måste frånmöjligt bort svenskattvar
politik och vidare De hjälpte Palme försöka knäckaattpersoner som
mig och ifrånbarn landets kända och välartade famil-ta ett mesten av
jer de har Gud hämtat hem socialdemokra-utompersonerna nu en
tisk läkare hon avgick frånemellertid omedelbart sin tjänst när
amerikanska journalister började ringa och det började brännas.när
Men socialnämndens ordförande i Arvika den skurkenstörstasom var

död, domaren död och Palme harär alla blivitär jordnäravetsom en
politiker. En hörde sig landstingsrådet Stigannan person som av var
G. Han berättade han sedan omkring 1972 kände Alf Eatt genom
dennes hustru och Alf E märklig bl.a. skrevatt var en man som
förvirrade brev. Stig G hade Alf blivitE erbjuden i komman-postav en
de regering skulle ledas Alf VidE. tillfälle hösten 1985 hadeettsom av
Stig G på tågresa.Alf E Alf hadestött E under kommit meden resan

mängd beskyllningar Olof Palme, bl.a. rörandemoten sonen.
Genom inre spaning registerslagning m.m. erhölls bl.a. uppgifter
Alf Ezs vapeninnehav. Han hade flera inget kundeom vapen, men som

aktuellt mordvapnet. Under tiden april-juli 1987 bedrevsvara som
också spaning.yttre

I juni 1987 försökte spaningsledningen fåvidare tillstånd att
avlyssna Alf Ezs och hustruns David telefoner.Fzs David Fsamt var en
något udda fanns i kretsen kring Alf E. Inärmasteperson som en pro-
memoria till förundersökningsledaren beskrevs utredningen Alf Emot
och tillstånddet hemställdes till telefonavlyssning skulle begärasatt
eftersom Alf kunde misstänkasE för Stämpling alternativt anstiftan

Någontill mord. framställning telefonavlyssning till tingsrättenom
gjordes dock aldrig.
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också1987 gjordesbörjan höstenochslutetI avsommarenav
inhämtadesekonomi, bl.a.Alfundersökningar E:somfattande av
och krono-försäkringskassanmeddeklarationer, kontaktkopior togsav

Alfmedel E:sinkomnauppgifter inhämtadesfogdemyndigheten, om
grundoch med dessaperioden 1979-87postgirokonto under som
underSlutligen höllsbidragsgivareAlfupprättades listor E:söver etc.

såväl hustrun.också ingående med Alf Eförhörperioddenna som
Alfhon och E1987. berättadeförhördes i augusti HonHustrun att

med sina AttStockholm och arbetatvarit iunder mordveckan papper.
förklarade honså det bestämtåkt i Dalarnainte tillde stugan som var

Mord-då inte fannsobeboelig detförmed vatten etc.att stugan var
l7-l8-tiden.handlat lite vidAlf varit ochhon och Edagen hade ute

EfterHömet.på ClaesmiddagDärefter hade de ätit restaurang
musik. Deåtervänt och lyssnattill lägenhetenhade demiddagen

blivitPå hade devid 23-23.30-tiden.kommit ihade säng morgonen
därefterhademordet. Deberättatuppringda bekant omsomav en

måndagen.åka tilltill Värmlandmed hemväntat att
berättade1987.ingående början september HaniAlf förhördesE av

fickhanmordkvällen. Hanpå gjort undervad han attnytt uppgav
på dentidigttelefonsamtalmordetkännedom ett morgonenom genom

dentroddemed mordetAlf hade ingetl E göra ut-attatt menmars.
förpamflett Läsninghansmordet kundelösande faktorn bakom vara

kritiserats och bl.a.Olof Palme starkt4, i vilkensocialdemokrater, del
självmenade hanbegå Sverige. Alf Efolkmord ianklagats för attatt

kunde haframfört sanningarinformation ochsysslat medendast som
Alfnågra publikationer.någon läst hansför ellerblivit för mycket som

samhällsfarligaockså lång Olof PalmesutläggninghadeE omen
hapersonligen för medvetetOlof Palmebeskyllde hanpolitik. Bl.a. att

Palmegjorde han Olofubåten Hårsfjärden Vidarelåtit undkomma.i
ifrån honomtagitmyndigheterna hansansvarig förpersonligen att son

antikrist ochOlof Palmefosterhem. kalladeplacerat denne i Hanoch
för den knäppteprick i himlensäkert skulle bliAtt det somenuppgav

tjänstGudinte bara ävenPalme. döda PalmeAtt göra utan attatt envar
Social-Oppositionen inomsitt partitjänst. Rörandelandetgöra en

parti hosregistreratdetta intedemokratin berättade han att var som
någon offent-revisorer ellerfanns stadgar,Riksskatteverket, det varken

hemlig partietmedlemsförteckningenochlig kassa, styrelsen menvar
Arbetet inomsympatisörer.000 medlemmar ellerhade 53 000-55

information itillomvandladessamla inpartiet bestod att somav pengar
påtalskomma tillAlf förvägrades sätteftersom E annatattannonser

in mindre 5-skickade oftamassmedia. Sympatisöremainom summor,
ekonomiskasinagången. slutligenAlf E hördes5 000 kr om

förhållanden.
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I i mitten september 1987 daterad PM har PU sammanställten av
delar uppgifterde dittills framkommit.av som

Utredningen Alf fortsatte.E Under slutet 1987 och 1988mot av
hölls flera förhör med bl.a. inom näringslivet kundepersoner som- —
tänkas ha upplysningar Alf ocksåE. Under 1988 gjorde PUom en
undersökning de eventuella motiven; omhändertagandet 1976ettav av

Alf då 15-årigeE:s Därvid framkom partisekreterarenav son. genom
Bo Toresson, Enn Kokk och Sven Aspling m.fl. det aldrig före-att

någrakommit diskussioner påAlf departementsnivåE eller inomom
socialdemokraternas verkställande utskott.

Hösten 1989 kontaktade uppgiftslämnare Säkerhetspolisenen an-
gående Alf E. Han lämnade information förekom iom personer som
Alf E:s omgivning och hur denne finansierade sin verksamhet.om

I slutet 1991 började PU kartlägga delar de bidragsgivareav av man
fått fram frånvia uppgifter postgirot. I samband härmed förhördes Alf
E nytt.

I i december 1991 daterad PM har den utredningsman vid PUen
handlagt uppslaget gjort sammanfattning uppgif-som en noggrann av
rörande Alf E. I promemorian redogörs bl.a. för Alf bakgrundE:sterna

och utbildning, han under 1940-talet anslutit sig till socialdemokra-att
tiska partiet och han 1974 frågangick partiet i fri abort.att emot om
Efter det riksdagen antagit den abortlagen bestämde sig Alf Eatt nya
för revoltera vilket ledde till partiet uteslöt honom och hansatt att
hustru. Härefter hade Alf E blivit förbittrad partiet och utvecklat ett
direkt hat såsomOlof Palme ledare för partiet. 1975 fick han slutamot

tjänst företagsläkare vid Kooperativa Förbundet, vilket hanen som
upplevde Olof Palme bort honom därifrån. Påmanövrerat ävensom om
grund hätska Olof Palme blev han utfrystmotangreppav av mass-

såmedia och vis hänvisad till sin hörd igöra röstatt annons-
kampanjer. 1976 hade Alf E uppgörelse med fuskat viden sonen som

i skolan. Enligt hade han blivit misshandlad fadern iett prov sonen av
samband med läxläsning och han därför sin tillflykt till socialatog
myndigheter i Arvika, fosterhemsplacerade honom hos hans klass-som
föreståndare. Alf E uppfattade omhändertagandet beordrat Olofsom av

dåPalme. 1982 återerövratOlof Palme regeringsmakten och löntagar-
fonder diskuterades anslöt sig fondmotståndarnaAlf E till eftersom han
uppfattade Olof Palme höll landet till diktatur.göraatt att en

1992 publicerade NyheterDagens artikel handladeen som om
Ragnar memoarförfattande.Bzs artikeln förekomI uppgifter attom pro-
minenta hade Alf kampanjE:s Olof Palme. Artikelnstött motpersoner
finns intagen i materialet.

1992 och -93 vidtogs vissa mindre omfattande utredningsåtgärder
rörande Alf E.
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Då bland andrafart. förhördesemellertid utredningen1994 tog ny
i oktober 1985de troligenoch dennes hustru. De berättadeRagnar B att

några namnkunniga medfått i Portugalbesök i sin villa personerav
förmå Bnäringsliv. hade försökt Ragnaranknytning till svenskt De att

i detOlof Palme ochdoktor Alf kampanjskänka till Ezs motpengar
skulleprominentade exempelsammanhanget personer somangav

kontaktatshadeEfter artikeln i Nyheter Ragnar Bha bidragit. Dagens
ställaövertalat honomjournalisterna Thomas och Lars BB attsomav

sändas iemellertid inte kommitintervju. Intervjun hade attupp en
fått kallaTV-ledningenförmodade beroddevilket Ragnar BTV, att

fötter.
också tipsenflera tips rörande Alf E. Ett1994 inkomUnder avnya

hadefrån han hade godBertil Bertil berättadekom B. B vänatt somen
sålt här-sin firma tillhörigheterauktionsñrma. hade iDenne somen

anteck-från i plastsäckar haderörde Alf Bland godsErs svartason.
Olof Palme hittats.kraftigt hatningsböcker vittnade motomsom

Uppgifts-troligen förts till soptippen.Anteckningsböckema hade
han1997 till PU anmäldelämnaren identisk med denär attman som

Brunkebergsåsen ovanför mordplat-mordkvällen Christer Pmött
farnilje-Alf tidigareantal förhör rörande Ezssen. Tipset föranledde ett

förhållanden.
också AlfAlf och hans fru E1994 förhördes EUnder nytt.

också Wa11enbergarna.vid detta tillfälle han stöttatsatt avuppgav
ytterligare tips Alf E.Under 1995 och -96 inkom om

spanings-sammanfattning1996I april upprättade PU aven ny
följandesammanfattning avslutas meduppgifter rörande Alf E. Denna

finnskonspiration bakom mordetkonstaterande: Om tror enman
Alf E.i vad gällerdet fortfarande mycket att rota

Viktor5.10 Avsnitt GN
-

maj 1986Utredningen fram till den 165 .lO.l

från kvinna.efter till polisen tipsRedan dagen mordet inkom ett en ung
påföregående varit kafékväll mordkvällenberättade honHon att

två väninnor. hadetillsammans med DeChéri KungsgatanMon
samspråk Olof Palme.med uttalat sitt hatkommit i moten man som

Vic G och tele-visitkort medhade lämnatMannen över namnetett
fonnummer.

G.flera tips rörde Viktorföljande dagarna inkomDe närmast som
hansjälv uppgivittipsade Viktor G,kvinnaEn attattom somanonym

för kon-Olof PalmeNordvietnam, hadestridit för USA äryttratmot



SOU 1999288 Enskilda uppslag 551

servativ står påoch KGB:s lista för avrättning. Blod kommer flyta.att
En tipsade Viktor G, medlem iattannan person ytter-om som var en
lighetsorganisation, hade talat Olof Palme. En kvinna ochstörtaattom

tipsade polisen de kände, Viktor G, hadeatten man ettom en person
sådant de i tidningen efter mordet. berättade ocksåDesettvapen som

Viktor ofta hållitG på Västerlånggatan,till han ogilladeatt Olofatt
Palme, han plötsligt haft 30 000 kr till lägenhetsköp och hanatt ett att

han utbildad FBI och CIA.sagt att var av
Tipsen ledde till polisen började intressera sig för Viktor G ochatt

efter beslut chefsåklagaren K.G. Svensson hämtades han till förhörav
den 8 1986. Samma dag genomfördes husrannsakan i hansmars en
bostad.

Viktor G berättade han kvällen den 28 februari varitatt ett
kafé, Mon Chéri, där han bl.a. samtalat med flickor. Han troddetre att
han därefter bevistat nattföreställning biografen Rigoletto,en som

påligger Kungsgatan, och han sedan möjligtvis tagit hamburgareatt en
McDonalds före hemresan med tunnelbana till Norsborg. Han var

dock osäker.
En kriminalpolis, här benämns utredningsman hadeV, sedansom

tidigare bearbetat tips inkommit redan frånmordnattenett som en
kvinna, Jessica Hon hade tillsammans med väninna, Dianaung en

påvarit pånattbio biografen Saga på Kungsgatan. Filmen, Morrhår
och ärtor", hade börjat kl. 23.00. Under föreställningen, uppskatt-när
ningsvis halva filmen visats, hade kommit in i salongen och satten man
sig. Mannen hade, enligt förhör med kvinnorna, före-ett senare en av
fallit jagad och stressad.

För reda Viktor G den kommit inatt ta om sentvar man som
under föreställningen Saga anordnade påutredningsman V kvällen
den 8 valkonfrontation med Jessica S och Diana Z. Jessica Smars en
pekade med viss tvekan Viktor G. Hon valde mellan honom ochut en

frisyren och det markerade käkpartiet hosattannan man, men uppgav
Viktor G stämde bäst med den hon Därefter fick hon, enligtsett.man
utredningsman V:s protokoll, olika ytterplagg och fotokonfronta-se en
tion sju foton dåoch hon sade helt klart det Viktor G honattom settvar
på Saga. Diana Z kunde inte någonpeka vid valkonfrontationen. Vidut

fotovisning under kvällen pekade hon, enligt protokollen ettsenare
utredningsmanupprättats V, Viktor G någon tvekan.ut utansom av

Efter föredragning kväll beslutade Hans Holmérsent attsamma
Viktor G skulle släppas. Det beslag, hade gjorts i samband medsom
husrannsakan, hävdes.

Härefter inriktades emellertid utredningen i högre grad Viktorän
G. Flera ingående.hördes Bland klarlades det deannatpersoner att tre

kvinnorna Mon Chéri samtalat med Viktor G kl. 21.30-unga ca
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varituppgiftersamstämmigaenligt kvinnornasG hadeViktor22.30.
blirnågotOlof Palme och bl.a.tillfientligt inställd attyttrat manom

detklarladesVidaretycker.vad attskjuten i säger manmanryggen om
McDonalds KungsgatanGsamtalat med Viktormäntre yngre

amerikanska ochhadeViktor Gkl. 01.10 den 1omkring pratatmars.
uppgivitkvinnanochPalme. Mannentycktehan inteuttalat somatt om

hördesförevisats idenG ägdeViktor typett pressenatt somvapen av
Viktor Gnågot hosaldrigde utanDe settattnytt. vapenuppgav

i USA.utbildningunder sinhafthansjälv berättathadedenne att vapen
februari hämtatockså G den 27 grönViktorberättadeMannen att en

iförvaratss.k. parkashalvlång kapuschongjacka med somen --
mord-flera vittnenG enligtkällaiförråd. ViktorbarDennamannens

för-haftsig hasadehördes. HonYtterligare ettkvällen. personen
hanför henneberättathade bl.a.hållande Viktor G. Hanmed att var

få revolver.skulleochCIA-agent snart en
Sam-förhör.G tillhämtades ViktorPå den 12 nyttmarsmorgonen

liksomkläderbostad. deli hans Enhusrannsakantidigt gjordes en ny
roteln förtekniskatillöverlämnadesbeslag ochmaterial iannat togs

och förskjutningsamband medispår, kundesökande sättassomav
Också palme-skrivmaterial.visstgenomtrycksskriftuttydande av

palme-understrykningarmedsåsom EAP-materialmaterial,fientligt av
påträffades och i beslag.uttalanden,fientliga togs

svårtG hadeförhöret. Viktorföljandeledde detUtredningsman V
På efter-mordkvällen.gjortför vad hanredogörai detaljatt mera

Olof Palme.i morddelaktighetmisstankehandelgavsmiddagen om
på dag.kvällenanhöllsHan samma

med Viktorförhörlånga och omfattandehöllsföljande dagarnaDe
husrannsak-Fleraförhörsledare.utredningsman VmedG nyasom

Polisenbeslagtogs.ochmaterial hittadesytterligaregjordes;ningar
medhöllsoch förhöravseende Viktor Greferenserhämtade in personer

bekantskapskrets.dennesi
under handSKLmeddeladePå den 14eftermiddagen att manmars

parkas. Partik-på GzsViktorsmåtvå tändsatspartiklarhittat ärmen
nittiofem-respektivehundraprocentigemellertid medhärrördelama

deammunitionfrån slagssäkerhet inteprocentig upp-somsamma
Bundeskrirninalamttillkläderna fördesbeslagtagnahittade kuloma. De

undersökning.för ytterligareWiesbadenBKA i
bekantskapskretsG:si Viktorberättade att15Den personenmars

Olof Palmefebruariden 4telefonsamtal med henneidenne attsagtett
Stockholmsflytablod kommerstår på dödslistan och gatoratt -

5 tillhar lämnatsuppgifterna härominte iUnderhandsbeskedet finns PU utan
Juristkommissionen.
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dagarföljdesförhörbli blodbad. Detta ettkommerdet paratt upp
uttalandetfälltdå Viktor Gbekräftadeuppgiftslämnarenoch attsenare

konservativ iföralldelesPalmeOlofsammanhanget äri ryssamas
först.med honomsigdedärför kommer göraögon att av-

från fransk-fått tipspolisenhademordetefterRedan dagen ett en
hade be-Ibrahim Dästafrika.från iBenin VIbrahim D,talande man,

kommithanstoppadblivit närmordnattenhanrättat att en manav
idvs.Kammakargatan,medhöjdiDöbelnsgatansin bilkörande i

och sedanpå engelskahade förstMannenmordplatsen.närheten av
erbjudithelstköra honomIbrahim D samtsvenska bett vartatt som

Ibrahimbråttom. DNärmyckethafthadeMannenIbrahim D pengar.
hadedärifrån. Ibrahim Dsprungit attsagthadehade vägrat mannen

00.30.23.45kl.händelsen ägt rum -
dåvalkonfrontation,16denarrangeradeUtredningsman V enmars

honom.Viktor Gpekade stoppatIbrahim D ut sommannensom
det intebeskedetpreliminäradetlämnade BKA attDen 17 mars

frånparkasG:sViktortändsatspartiklamauteslutaskunde varatt
Winchester-ammunition.

för-6 inträttdenSvensson,K.G.Samma dag sommarssomgav
häktningbegäranavsåg G, insåvitt Viktorundersökningsledare omen

häktnings-beslötTingsrättentingsrätt.Stockholmstill attdenneav
20denskulleförhandlingen äga mars.rum

häktningsförhandlingeninförförberedelserna togmedsambandI
valkonfrontationbandutskrift dendel19åklagama den avav enmars

Ãklagama då förfick klart16D denhållit med IbrahimNN mars.som
G fannsViktorfotovisning därföregåttskonfrontationensig att av en

föreGViktorfått fotografisåledeshademed. Ibrahim D ett avse
ochgranskassedermeraåtgärd kornDennavalkonfrontationen. att

hållitsJK. konfrontationenframgick det utanVidarekritiseras attav
beslötSvenssonK.G.bristfällig svenska.taladeIbrahim Dtolk atttrots

Ibrahim D.medgenomförasomgående skulleförhördärför nyttettatt
förhöretslutettolk. Motiförhörsjälv dettahöll närvaroHan avav
IbrahimG.och ViktorIbrahimmellan Ddirektkonfrontationskedde en

hanhonom,denViktor Gvid stoppathöll fastD menatt sommanvar
så inteliknandeellerhaft kapuschong, attmössaatt mannenuppgav

under kon-börjadeGViktorhadeansiktetsärskilt mycket synts.av
Ibrahim DzsBeträffandeIbrahimmed D.franskafrontationen att prata

kontaktadeaprilbörjandenne i nytttrovärdighet kan nämnas att av

G har lämnatshäromuppgifternainte i PUbeskedet finnspreliminäraDet utan
Juristkommissionen.till

beordrat7 utredningsman Vansåg klarlagtdetff. JK1986 144JK-beslut atts.
169.åtgärden a.a.s.felaktigaden
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polisen. I förhör den 11 april 1986 han hanett mordkvällenattuppgav
vid 22.30-tiden den fantombilden i massmediernasett efterlystasom

Sveavägen.personen
K.G. Svensson beslöt efter förhöret med Ibrahim D Viktor Gatt

skulle försättas på fri fot. Viktor G emellertid fortfarande misstänktvar
för mordet Olof Palme och dag beslutade tingsrätten på K.G.samma
Svenssons begäran telefonavlyssning beträffande Viktor G. Avlyss-om
ningen pågick därefter till den 30 april.

För klarlägga Viktor någotG haftatt med mordetgöraattom
tillsattes efter frigivningen särskild utredningsmänen grupp av som
bara skulle arbeta med dessa misstankar. Gruppen höll antalett stort
förhör med förekom i Viktor G:s mycket omfattande tele-personer som
fonbok eller kände, hadesätt träffat eller denne.annatsom sett

någraYtterligare förhör hölls med Viktor G själv. Vidare gjordes en
genomgång de och liknande ställen han brukatrestauranger be-av som
söka och dörrknackning utfördes hans bostadsadress.

Genom utredningen bild framväxte den misstänkte. Hanen av var
i södra Sverige, frireligiös, utåtriktad och mycket intresseraduppvuxen

politik och samhällsfrågor. Han hade gjort vapenfri tjänst i detav
militära och hade försörjt sig tillfälliga arbeten, bl.a. väktaresom
och lärare. Viktor G talade flertal språk och hade i världen.ett rest runt
Han proamerikansk. Hörda beskrev honom med ordvar personer som
snäll, ofarlig 99 99lättledd, levde i verklighet, fantiseran-en egen,
de", sjukligt ljugande, manodepressiv m.m.

SKL konstaterade i undersökningsprotokoll från den 10ett april be-
träffande de rökpartiklar hittats Viktor G:s parkas denattsom
mindre partikeln inte frånhärrörde Winchester-Western-ammunition
med tändsatsinnehåll referensmaterialet. Densamma störresom
partikeln kunde, enligt SKL, härröra från sådan hadepatronen men en
tändsatskombination förekommer mångai andra patronfabrikat.som

I slutet april hölls efter beslut K.G. Svensson konfrontationerav av
med 22 vittnen. Polisen hade begärt 74 vittnen skulle delta i kon-att
frontationema. Efter det K.G. Svenssons beslut kommit till riks-att
åklagaren Magnus Sjöbergs kännedom överprövade denne efter vissa

beslutet och bestämde konfrontationerturer skulleatt medäga rum
ytterligare 28 vittnen. Sex dessa kom olika skäl inte ägaattav av rum.
Övriga genomfördes i mitten maj. Turerna kring konfrontationemaav
har behandlats rapportutförligt K.i Juristkommissionens och Jav

Vid konfrontationema i slutet april pekadeen av av en person,
Kerstin N, Viktor G den honut Verasett restaurangsom man snett

‘S SOU 1987:72, 59 ff.s.
9 JK-beslut 1986 144 ff.s.
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21.00. K.G.omkring kl.mordkvällenGrandbiografenmitt emot
valkonfrontationdennamaj kännedomfick i mittenSvensson attomav
hade Kerstin N19G. Denföregåtts fotovisningar Viktor marsavav

2000hon10 april hadeViktor G, denpekat änut avannan personen
G med sjuttio-för Viktordärefterfyra ochbilder plockat stannatut

endaförevisats21 aprilhade hon denslutligenprocentig säkerhet, en
Även föremål förvarit JK:skonfrontation harViktor G. dennabild av

granskning. härefter har hittatpolisentilläggaskanDet att personen
tidpunkt ochvid aktuellsin flickvänväntadeochsatt somsom

iakttagelser.med Kerstin Nzsvälstämmer överens
kvinna,april pekadei slutetkonfrontationVid enaven annan

möjlighetskulle finnasdet kanskeG med ordenBirgitta ViktorW ut
Birgitta hadeutanför Grand. Wjag hardet han settatt somvar

stått ioch tittat iniakttagitvid 21.00mordkvällen man somenca
konfrontationenförehadepå biografen Grand. Honfoajén sett ett

förehade hontidning.utländsk DessutomG ifotografi Viktor enav
först plockatdiabilder, honförevisats 1000konfrontationen utvarav

två. BirgittaOmdärefter ytterligareG ochViktorfyra, vilka en,varav
PalmesmakarnaOmständigheter kringkapiteliakttagelser,Wzs se

i uppslagenfrån förekommerUppgifter Birgitta W ävenbiobesök
. igen dragsig kännaGG; hon harangående ochChrister P uppgett

och dessresningsansökanRiksåklagarenskapiteldessa,hosäven se
objekt m.m.behandling och GMP -

besudlingaringakonstaterade BKAutlåtande 9 majdenI attett
leda till slutsatsenutseende kundetill sittmed hänsynhittats attsom

kunde detsynnerhetkontakt med skjutvapen. Ivarit iparkasViktor G:s
inågot skjutvapenuteslutasmed bestämdhet transporteratsatt

sådanenligt BKA,erfarenhet kunde, sägasparkasens fickor. Av att en
omedelbarspår, ingensärskiltborde ha tydligaavsatttransport som

skjutningen.efterhade kunnatrengöring ägavapnet rumav
anträffatfickan hade BKAiPå ochutsidan parkasen enaav

bly,elementkaraktäristiskainnehållande krutrökförbesudlingar
intrycketdock detHelhetsbildenoch aluminium.barium, koppar gav

längre tid.anbringats underhandladebesudlingarna smutsatt somom
och bariumblykaraktäristiska elementende för rökBKA framhöll att

innehåller bly.bensinavgaseri miljön,flitigt förekommande t.ex.var
varit iparkasenalltså till slutsatseninte ledaBesudlingama kunde att

skjutvapen.kontakt med
lillarökpartikel.påträffat DennalitenPå hade BKAhöger ärm en

fråntroligenenligt dockhärstammade BKA vapensystemdel ett annat
kappa.Lisbethanträffats Palmesrökpartiklar hadedeän som

20A.st.
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Förutom rökpartiklama hade påträffat någraBKA blypartiklar i
parkasen. Enbart denna besudling kundenärvaron enligt inteBKAav
leda till slutsatsen bäraren någonparkasen gång hade avfyratatt ettav
skjutvapen. För kunna dra denna slutsats skulle det ha varit nöd-att
vändigt anträffa representativt antal rökpartiklar karaktä-att ett som var
ristiska för dem uppstår efter skott. De anträffade partiklarnasom
kunde, enligt BKA, exempelvis ha häftat vid påparkasen plats dären
skott avlossats t.ex. skjutbana. Samtidigt uttalade BKA, denatten
omständigheten det saknades rökpartiklar liknande dematt som an-

påträffats Palmes kläder, inte kunde leda till slutsatsen bärarenparet att
parkasen icke avlossat skott Palme. erfarenhetAv visstemot paretav

enligt BKA nämligen krutröken slåri allmänhet inte nedattman
skyttens kläder, eftersom rökmolnet normalt försvinner frånbort den

skjutit.som
Viktor G hade i de första förhören lämnat uppgiftett attav en om

han under mordkvällen Mon Chéri samtalat med pojkar efterett par
kontakten med de flickorna. I samband med de sista konfronta-tre att
tionema genomfördes efterlystes efter vissa mellan polis ochturer

massmediema.åklagare tvåde pojkarna i Pojkama, Kenneth N och
André sig till känna och förhör hölls med dem den 14 ochsnartgav

maj.15 De bekräftade de samtalat ifrågavarandemed Viktor Gatt
kväll. Beträffande tidpunkten någotde osäkra. Kenneth Nvar uppgav
dock Viktor G kvar minst halvtimme och högst drygatt var en en
timme efter det de flickorna lämnat Mon Chéri, vilket skedde vidatt tre
22.30-tiden. André P Viktor G lämnat Mon Chéri i fallatt vartuppgav
efter kl. 23.00 eftersom denne han påskulle nattbio ochsagt att

dåAndré P tänkt Viktor G skulle komma för eftersom filmenatt sent
redan börjat.

Den 16 maj beslöt K.G. Svensson lägga förundersökningennedatt
Viktor G med motiveringen någotutredningen inte givit stödmot att

för antagande Viktor G haft med brotten dåoch intedetatt göraatt
längre fanns anledning till förundersökningen fullföljdes. Kvar-att
varande beslag hävdes. I och med detta beslut lämnade K.G. Svensson
utredningen. Han samtidigt pressmeddelande, under-ettavgav som
tecknades chefsåklagaren Carlström,även Lage hade biträttav som
honom i ärendet. Pressmeddelandet hade följande lydelse.

Förundersökningen beträffande den tidigare anhållne nedan kalladmannen
Viktor G misstänkt för delaktighet i mordet Olof Palme har i dag
nedlagts, den verkställda utredningen inte någotenär förstöd antagandeger

Viktor någotG haft med denna gärning Det finns ingenatt göra.att nu

21 Turerna har beskrivits i Juristkommissionens SOU 1987:72, 61rapport, s.
och i JK-beslut 1986 158även och 170.s.
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jämliktnedläggesdennavarförförundersökningen,fullföljaanledning att
rättegångsbalken.§ 223 kap. 4 st.

förföredragningarmuntligaefterhäktad den 17begärdesViktor G mars
måndagen16 ochsöndagen denutredningsmanvederbörandeåklagarna av

den 17 mars.

häktningsfram-medsambandiomständigheter,olikaBeträffande de som
anföras.följandekanViktor Gindicieranförtsställningen motsom

biografen SagaochDöbelnsgatan

gradavsevärdiutredningenkoncentreradesinledningsskedeutredningensI
omkringtidpunktG vidViktoruppkommitmisstankar,kring att ensom

mordplatsennärhetomedelbarbefunnit sig imordkvällen23.30klockan av
klockanomkringGViktoromständigheteregendomligaunder samt att

"Morrhår och ärterbioföreställningenövervaritochkommit in23.45
haskullehanförhörvidförnekade enträget,G attViktorbiografen Saga.

dragtillfällen. Ivid dessaplatserangivna storasigbefunnit uppgav
Cherikafé Monbesökthanförhör,inledandevidGViktor att
biografennattföreställningendärefter besöktkvällen,underKungsgatan

besökt ochåkt hem,innan hanslutligen,Rocky 4filmenRigoletto samt
för be-omständighetavgörandeheltDonald. EnMachamburgareätit

föredragningenvid atthäktadViktor Gbegära att uppgavs,slutet att var
100%medvittne Dvalkonfrontation medhållen ettGViktor engenom

haomständigheteregendomligaundervidbindaskunde uppe-säkerhet att
Påmordplatsen.mordetefter näraDöbelnsgatan,hållit sig ons-strax

iföredragningenmedvetnaemellertidviblev att19dendagen ommars
miss-allvarligaberoendemissvisande,ofullständig ochvaritdeldenna

arbetet.polisiärai detgrepp
då uppgivitochpolisen den 1tillsigförstD vänttilläggas,börDet att mars
00.30. Det23.45tillDöbelnsgatansammanträffandetförtidpunkten -

resultat23.30omkring kl. ärtidpunktenockså påpekas, av enskall att
påtagligtdärförochkl. 22 ärefterförehavandenrekonstruktion D:sav

skeddeingickG utanViktordärValkonfrontationen,osäker. somsom nr
med störstamed resultat,ochtolkföretogsåklagarkontakt, somutan

fotovis-följdtillViktor Gutpekandefelaktigtsannolikhet utgör avett av
missförstånd.frågor ochledandespråksvårigheter,innan,dagenningen

ochpolisenmedkontakttagitapril9D denanmärkas,börSlutligen att
efterlystamassmediafantombilden idenhanuppgivit även settatt som

mordkvällen.elva-tidenhalvvidSveavägenpersonen
fram-vadbakgrunduppgiftervittnet D:svärdering mot somEn avav

viddeli dennasköttsutredningenvilketrörande detkommit gersätt
befunnitViktor Gförnågot beläggfinnasinte kan attdethanden, att anses

mordkvällen.23.30-tidenvidDöbelnsgatansig
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Vad gäller misstanken Viktor Gzs besök biografen Saga mord-om
kvällen vid föredragningen två kvinnliga vittnen S ochatt Zuppgavs sett
Viktor G komma in nämnda biograf vid 23.45-tiden mordkvällen. Det

vidare, S vid valkonfrontation efteratt ha valt tvåuppgavs mellanatten
i med säkerhet skulle ha pekat Viktor Gpersoner dengruppen ut som sene

Ävenbiobesökaren. beträffande vittnet Z hon sedan honattuppgavs, sett
fotografier efter avbruten valkonfrontation, förklarat någonutanen att

helst tvekan Viktor G biobesökaren. Detta stöddessom vid föredrag-var
ningen viss skriftlig dokumentation.av

Sedan åklagarna den fått19 del protokoll konfrontationemaövermars av
med S och Z kunde konstateras, den föredragning, åklagarna fåttatt som
inte korrekt. Anmärkning: Under konfrontationema förekom Viktorvar G

i5som nr gruppen.

Som anmärkningsvärt kan anföras, det framkom vittnetatt ävenattsenare
S efter fullbordad valkonfrontation förevisats fotografier. Således hade hon
klockan 23.45 kväll förevisats fotomontage bestående fotonsamma ett av
på sju iförda olikamän slags ytterplagg. Dessa förutommän Viktor Gvar
andra de deltagitän i valkonfrontationsgruppen. Enligt det utskrivnasom
protokollet denna fotovisningöver har vittnet uppgivit det helt klartäratt

5 den kommit påatt in biografen. förhöretI antecknadesnr var som
därefter, vittnet önskade vidare förhöratt skulle anstå, eftersomatt hon
kände sig "totalt slut.

Vid samlad bedömning bevisvärdet dessa Vittnesuppgifter måsteen av av
med beaktande det i rättsligt hänseende otillfredsställande vilketav sätt
utredningen i detta avseende skötts, vittnesuppgifternaattanses ger
något påståendetstöd för Viktor G vid tillfället besöktatt Saga. Att S och Z
vid förhör uttalat sig något säkrare förändrar denna bedömning.senare

Beslagtaget Palmefientligt skriftligt material

I samband med husrannsakan i Viktor Gzs bostad har beslagtagits visst
skriftligt material med anteckningar och understrykningar, visatsom en
klar Palmefientlig inställning hos Viktor G. Detta förhållande i sig utgör
ingen påståendegrund för brottslig gäming.om

Viktor Gzs uttalande "Palme på dödslistanom m.m.
Vid föredragning den 17 erhölls besked, vittnet T stod fast vid sinaattmars
uppgifter, Viktor G vid telefonsamtalatt den 4.2 uttalat,ett Olof Palmeatt
stod dödslistan m.m. Sedan utskrift bandförhöret den 16 skett,av mars
kunde vi vid genomläsning protokollet vid tidpunkten av en senare
konstatera, vittnet uttalat följandeatt Viktor Gzs uttryckssätt: Sedanom
talade han några jag intemän, exakt vad det förvet detom mänvar men

tydligen några kommunistiska eller ryska hade träffat någonvar män, som
hette A.B. och skall predikant. Och den därsom predikantensom vara

han hade attackerat de här och därförmännen stod han dödslistan. Och
Palme alldeles förär konservativ i så honomögon kommer deryssamas att
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först, sadesig meddekommer göramed först. Honomsig attgöra avav
sådantblikommerblodbad. Detblikommer etthan. Och det attatt ett

gator.Stockholmsflytablod kommerblodbad, att

och i övrigtcitattelefonsamtal enligt dettavid dettauttrycktVad Viktor G
involverad ivaritViktor Gantagandestöd förinteenligt förhöret attger

någon mordplanering.tilleller känt

rockärmpå högraTändsatspartiklar Viktor G:s

kvällen, haraktuellaG burit denViktorPå den jacka,högra ärmen som
två tändsatspartiklar. DenanträffatlaboratoriumkriminaltekniskaStatens

Winchesterammunition med hänsynfråninte härrörakonstateratsharena
tillgängligtför laboratorietochingående grundämnenai partikelntill de

frånhärröraskulle kunnapartikelnandrareferensmaterial. Den en
iförekommertändsatskombination,harWinchesterpatron somenmen

många patronfabrikat.andra

år6 sedan.jackan för 7inköptuppgivit, hanförhörhar vidViktor G att —
förvarad hosutlånad tidvisochhaft jackanuppgivit, hanhar vidareHan att

förekomstennågon förklaring tillsig inte haharolika bekanta. Han sagt av
kunnatteknisktfrågan partiklarnahurBeträffande settpartiklarna. om

från åklagarna uppgivit:frågorjackärrnen har SKLhamna

jackansåledes högradetutvisar ärmenUndersökningsresultaten att
från vapenammunition. Där-härrörandefrånsmå tändsatspartiklarfinns

kanDetpartiklarna hamnat ärmen.vilketkan det sättavgörasemot
vidvarit iklädd jackanskottavlossatha skett ettatt person, somgenom en

dylikkommitsåockså partiklarnakanavskjutningen. Det att envara
dåförhållandesådantvidJackan harså kontaktsmitta.kalladplats genom

tändsatspartiklar harinnehållandedammplats därsigbefunnit en
Åbrink iDanmark, därfall iexempel detta ettfunnits. nämner ettsom

Ibefann sig sjuIskott avlossats.nio stycken rummet sam-personer.rum
så befanns dethänderundersökning tremed attband personer,av

utredningenunderPolisen fanntändsatspartiklar.återfanns attpersoner
skjutit."kunde hainteåtminstone dessa treen av

fast-detbeaktandeoch medundersökningsresultatettill attMed hänsyn av
intefinnsmed WinchesterpatronerbeskjutitsPalmemakarnaslagits att

något makar-med deharifrågavarande partiklarpåstående motstöd för att
avlossade skotten göra.Palme attna

medValkonfrontationer vittnen

gång förutomföretagitsutredningenshar under ettBeträffande Viktor G —
valkonfrontationer,mindre 55intefotovisningar änantal varavstort -

stycken.beträffande 22åklagare beslutfattatundertecknade
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Som sammanfattande påstås,slutsats kan ingen vittnena med till-att av
någonnärmelsevis grad säkerhet kunnat utpeka Viktor G, sig detav vare

sig mordplatsenrört eller iakttagelser på andra platser. Ingen vitt-om av
mordplatsen har pekat Viktor G. Tvärtom har vittneutnena ett ut-

tryckligen uteslutit Viktor G mördaren. Därutöver kan nämnas,som att
Lisbet Palme vid förhör lämnat uppgifter gärningsmannens klädsel,om

inte med denstämmer klädsel, Viktor G enligt flertalsom ettsom sam-
stämmiga uppgifter burit nämnda kväll. vittneEtt N har vid valkonfronta-
tion den 29 april utpekat Viktor G den hon vid 2l-tidensom person, som
mordkvällen iakttagit bar biografen Grandnära Sveavägen. Tillen
belysande otillförlitligheten N:s uppgifter kan hänvisas till följandeav av
handlingar. Det skall anmärkas, beslut ledningsgruppensnäratt genom
bud framförda begäran fattades åklagamaenträgna valkonfrontationav om
med N, kände vi inte till foton Viktor G förevisats henne denatt ävenav
21.4.

Angående Viktor Grs uppgifter vid förhöregna

Viktor G har tidigare i inledande förhörnämnts uppgivit, han undersom att
kvällen besökt kafé Mon Cheri och under besöket samtalat med flickortre
och han sedan dessa lämnat kaféet, under tidrymdatt 45 minuteren av ca

tvåsamtalat med ynglingar kaféet, den hade polsk anknyt-varav ene
ning. Han har i inledande förhör uppgivit han därefter troligenatt var
nattbio Rigoletto och efter bions slut besökt Mac Donald Kungs-
gatan.

Dessa uppgifter har under utredningens gång sådantvunnit stöd av
frånuppgifter vittnen såväl Mon Cheri Mac Donald Viktorattsom

Gzs uppgifter sina förehavanden mordkvällen kan någonom anses
punkt vederlagda. åliggerI svensk det interätt misstänkt styrka sinatten
oskuld visa 100 åligger% alibi det åklagareni ställetatt utangenom att
styrka vederbörandes skuld.

Det har vidare under utredningen framkommit något belägg för att
Viktor någonG innehaft handeldvapen.

I övrigt kan utredningen angående Palmemordet i anledningsägasom av-
uppgifter i massmedia från polisledningens presstalesman ytterligare 90om
misstänkta, anhållaskunde någon ytterligare misstänktatt utöversom -
Viktor G inlottats åklagaren.

K. G. Svensson Lage Carlström

Tillägg till pressmeddelandet cå K. G. Svenssonav
Slutligen vill jag frågai åklagarens iroll utredningsarbetet beträffandeom
Viktor G anföra följande. Viktor långtG hade tidigare kunnat frånavföras
mordutredningen inte ledningsgruppen i Palmeärendet inbland-om genom
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försökriktningar ochi olikaagerandeförundersökningsledningen,ningen i
och hindratkanalerolika stört ettåklagarenpåtryckningartill genom

Viktor GharmeningEnligt minsida. ut-från åklagarensarbeterationellt
inteankommerbeskaffenhet. Detallvarligrättskränkningförsatts av

del. Jagansvarsfrågan i dennauttalandennågramig närmaregöra omatt
tillsättandefrågaingripande isnabbaregeringens av envälkomnar om

all-nödvändigtdetmin meningEnligt är attgranskningskommission. en
aktuellahela den rätts-belysninggranskning ochfullständigsidig och av

möjligt.ståndtillkommerViktor G,avseende snarastaffären,

G. SvenssonK.

föremål granskningförblisedankomutredningendel att avDenna av
K-beslutSeombud. JGzsfrån ViktoranmälanefterJustitiekanslern, en

vårt betänkande.iställenfleraff, berörs1986 144 soms

1986maj16efter denUtredningen5.10.2

bearbetapolisenfortsattenedlagtsförundersökningen attdetEfter att
någraintidpunktvid dennaungefärdetkomBl.uppslag.vissa a.nya

uppslagtillgång till DessahafthaskulleGViktortips vapen.attom
något.tillledde inte1986underutreddes främst mensommaren

Gför Viktorintressetvåren ökade nytt.1987Under
Olof PalmeViktor Ghört sägakvinna,den att1987aprilI tog som

Stockholmsflytablod kommer gatorochdödslistan"står att -
polisen.medkontaktpåblodbad ovan,sebli nyttkommerdet att

skulle hasjälvGframgått vad ViktorinteavsågUttalandena ovansom
uppfattningar. Honochandrasåtergivandedennes utsagorsagt utan av

underGViktorhos1985 bottdecembermittenihonberättade att av
vadEnligtgarderob.itittathade hontillfälleVidnågra dagar. enett en

honväninnantillhonhade attberättat, sagthenneväninna till numera
berättathade honEnligt väninnangarderoben.i omsett ett vapen

intesjälvkunde1986. Honjanuariigarderobenimedepisoden vapnet
självsåväl kvinnanmedförhöromfattandeHärefter höllsdetta.minnas

uppgifterna. EnbekräftadeVäninnanväninnan.med vapen-som
efterpekade,kvinnanså småningom och attgenomfördeskonfrontation

lång pipa.medrevolverrevolvrar,pistoler ochfått bilder utha enavse
närvarande.Liedbergprofessor LarsförhöråtminstoneUnder ett var

trovärdigkvinnanbedömningendendäreftergjorde attDenne var en

person.
brottsling,ökändtelefonbok fannsViktor Gzs namnetI en

hanfrågat Avåren 1986 Tommyhade redanPolisenA. varTommy om
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bekant med Viktor G, vilket Tommy förnekat.A Polisen bestämde sig
för utreda detta förhållande ytterligare.attnu
I telefonboken fanns också del kriminellt belastadenamnen en

bulgarer. Också med bulgarema hade vissa förhör hållits vårenunder
1986. Personerna bekanta med Viktor G förhören hade inte lettvar men

något.till Under husrannsakan i 1986 i Viktor Gzs bostad hadeen mars
polisen tvåhittat nycklar. Dessa nycklar hade visat sig i portpassa en

ÄvenDöbelnsgatan, där bulgar ägde affär. detta spår utreddesen en
ytterligare.nu
Den 6 maj 1987 begärde förundersökningsledaren, biträdande

riksåklagaren Axel Morath, Viktor påG skulle bli föremålatt förnytt
telefonkontroll telefonavlyssning. Enligt den promemoria, bi-som
fogades till ansökan, grundade sig begäran bl.a. på kvinnans uppgifter

i garderoben, också andra uppgifter nämndes, såsomom vapen men att
Tommy A och bulgarema förekom i telefonboken, nycklarnaatt
passade i Döbelnsgatan, liksom tidigare kändaport uppgifter.en
Vidare uppgifter framkommit Viktoratt G tänkte bytauppgavs attom
identitet och lämna landet.

Stockholms tingsrätt beslöt dag telefonkontroll i enlighetsamma om
åklagarensmed begäran. Därefter förnyades detta tillstånd varje vecka

fram till den 19 juni. Telefonavlyssningen Viktor pågickG dennamot
omgång alltså från den 6 maj till den 19 juni 1987.

I mitten juni Lars iA, samband med hanav uppgav en person, att
hördes i utredningen brott, han Tommyett A till-annat attav sett

med spanjor på två olika i Stockholm isammans en restauranger mars
1986. Spanjoren hade sig Vic G. Dennapresenterat uppgift togssom
dock tillbaka i förhör hölls i decemberett 1987.som

Den 12 augusti ansökte förundersökningsledningen nytt om
telefonkontroll beträffande Viktor G. Förutom de skäl tidigaresom
anförts Viktor G försökt få telefonkontaktatt med bulgarema,uppgavs

han vid telefonsamtal talatatt hurett maktövertagandegör ettom man
först skjuta statsministern därefteratt regeringen i övrigt,genom att-

han försökt få kontakt med speciellt företagatt i Stockholmett som
varit föremål för utredning och där det i vissa led fanns direkt kopp-en
ling till sovjetisk underrättelsetjänst han på fråga hansamt att om
skjutit statsministern skulle du berättasvarat

Stockholms tingsrätt beslöt dag telefonkontroll. Dettasamma om
tillstånd förnyades sedan varje gångenvecka, sista den 13 november.
Som avlyssnades 12 telefonnummer.mest Denna telefonavlyssning på-
gick alltså från den 12 augusti till den 20 november 1987. Några nya
uppgifter värde framkom inte under denna tid.av
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genomgång materialetgjordeshöstenochUnder aven nysommaren
såvälhölls medMånga förhörföljdesuppslagtidigareövrigt ochi upp.

tidigare hörda personer.nyapersoner som
hadeEduardo D,tips inkom1987septemberI attett person,om en

påstodEduardo DOlof Palme.mordet attlämnaupplysningar att om
påsprungenblivitKungsgatanmordnattenunderhan man somav en

in ihoppadeochfrån Malmskillnadsgatanförkom entrappornaner
G. DetViktorEduardo Dpekadekonfrontationbil. Vid utmörk en

på. Bl.a.litaallsifrågasättas Eduardo D attsedermerakom att varom
dåår framkomoch detnovemberitill honombekanthördes sammaen

Eduardo Dsigvisadeallt. Det även"ljugerEduardo D attatt om
jfr nedan, Samman-trovärdigmindrekändtidigaresedan somvar

anmärkningar.fattande
för-i dennesViktor Gpolismänbesökte1987oktoberI ett par
GzsViktorbesöketskäl tillSomSverige.i södraäldrahem angavs

BerglingStigspionenförrymdedenkännedomeventuella om var
upprättadframgår docktillflykt.tagit sin Detkunde tänkas ha enav

GViktorhurbesöketskälet tillverkligadetpromemoria attatt var se
aggressiv.myckettidvispromemorianenligtreagerade. Han var

december20decemberden 4periodenunderbedrevPolisen -
docklåg spaningarnaperiodUnder dennaG.Viktorspaning neremot

utomlands.sigdå G befannViktortio dagar,under
tillstånd tele-tillåklagarenbegärdejanuari 19888Den nytt
tidigareskälG. SammaViktoravseendefonkontroll angavs.som

tillstånd dag.beviljadeTingsrätten samma
Axelförundersökningsledningenjanuari beslöt12Den genom

förbud lämnareseförbudmedbeläggasG skulle attMorath Viktoratt -
delaktighet iförmisstänktskäligenhaneftersomStorstockholm var-

vidmeddeladesreseförbudettilldärtill. Skäletförsökmord attsamt
januaritelefonsamtal den llviddettroligentidpunktdenna ettattvar

fått visumframgått Viktor Ghadeoch hansViktor Gmellan attpappa
medförenadesReseförbudetFrankrike.Mexico ochCanada,till

Stockholmspolisen.tillanmäla sigdagG varjeför Viktorskyldighet att
januari.G den 17ViktorBeslutet delgavs

januari14åklagaren dentillpromemoriai attbegärdePolisen en
beslutade följandeRiberdahlSolveigskulle fortsätta.telefonkontrollen

Telefonavlyss-skulletelefonkontroll inte göras.ansökandag att omny
sista, ibli denomgång, skulle kommapågick dennaningen att ensom

månader undersåledes femcirkaavlyssningpågickSammanlagtvecka.
1987.delen avsenare

Vid förhörenjanuari.19-20denförhörtillG kalladesViktor nya
ingående bl.a.hördesGRiberdahl. ViktorSolveigmedverkade även

vadA,uppgifter, Tommybekantingenskvinnligaden omomom
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Eduardo D uppgivit och vad han gjorde mordnatten mellan kl. 23-om
01. Vidare konfronterades han med Eduardo D, kände inte igenmen
denne.

Den 20 januari hävdes reseförbudet.
Härefter kom återigendet in del tips främst beträffandeen vapen.

Tipsen utreddes ledde inte något.tillmen
Efter tingsrättens dom Christer beslötP Axel Morath denmot 2

augusti 1989 lägga ned förundersökningenatt Viktor G medmot
motiveringen brott inte styrkt och Viktor G inteatt längre kundeattvar
misstänkas. Detta således den gångenandra sådant beslut träffa-ettvar
des beträffande Viktor G; K.G. Svensson hade den 16 maj 1986 fattat

motsvarande beslut seett ovan.
Efter det förundersökningen för gångenandraatt lagts ned inkom

endast enstaka tips.
slutetI 1993 underrättades polisen Viktor G, dåav attom som

flyttat till USA, försvunnit där. PU fick i anslutning till detta frågaen
UD avsågPU kontakta amerikanska myndigheter.att Iav om ett

skriftligt till UD PU misstankarna Viktor Gsvar att motuppgav var
avskrivna åklagarbeslut.enligt Det fanns därför inte skäl till PUatt
skulle direktkontakt med amerikanskata myndigheter. Det framhölls
dock PU givetvis intresseradeatt eventuella uppgifter skullevar av som
kunna påtyda Viktor Gzs inblandning i mordet.

Kort i början januari 1994, meddelade amerikansk polissenare, av
Viktor G anträffats mördad iatt North Carolina.

5.11 Avsnitt Q Vapenhandel Bofors-

Allmänt

De spaningsuppslag i PU-materialet bedömts ha huvudsakligsom
anknytning till Bofors vapenhandel har registrerats under särskiltett
avsnitt Vapenhandel Bofors Q.

Avsnittet består drygt 60 registrerade uppslag. Av dessa harav en
dryg tredjedel anknytning till Bofors försäljning 410 fälthaubitsarav
till Indien 1986. Omkring tredjedel påståendenrören exportom av

främst RBS 70 Robot från70, Boforsvapensystemet till Iran.vapen,
Resterande uppslag, knapp tredjedel, såsom krigsmateriel-rör annaten
inspektören Carl Fredrik Algernons död, Bofors vapenhandel i övrigt,
journalisten Cats Falcks död m.m.

I samtliga spaningsuppslagstort sett motivrelaterade.är Med en-
staka undantag innehåller någonde inte konkret informationmer om

påmordet Olof Palme, dvs. gärningen, gärningsman etc.om
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tipshälften,drygtdelen,består tillSpaningsuppslagen största av
ellerteorierandrahandsuppgifter,haftfrån enskilda sompersoner

mordet. Ettbakomliggervilkaellervad,spekulationer somvemom
tidningsartiklarmassmedieuppgifteruppslagtiotaldrygt utgörs av -

handlingaruppslagtio ärTV-inslag. Knapptbandupptagningaroch av
materialochanalysersammanställningar,förhör, annat som--

Boforsutredningen.Boforsaffärenden s.k.från utredningen ihämtats
hakunnabedömtsmedbestår förhörNågra uppslag sompersonerav

hållits förremedförhördel, bl.a. hari dennaintresseinformation av
spanings-ResterandeBundy.GöranTeheran,iambassadörensvenske

något uppslagmaterial. Intefalliuppslag, utgörs annatvart avsex,
tvångsmedelsåtgärder.innehåller beslut om

gällervarandra elleröverlapparavsnittetiMånga uppslagenav
så mycketintedärför näroch detihophänger sägersaker. Flerasamma
enskildaomfattandestorlek. Detuppslagenstalar mest upp-omman

Karl L.underuppslag seinnehåller 40knapptslaget
från övrigadesig merpartenskiljer attAvsnittet avgenom

avsnittetsmordet. Avlång tid efterrelativttillkommitmaterialet upp-
151988 korn1986. 1987underregistreratsfyrahar endastslag ca-

10knappttotalttillkom1989-1991år registreras.uppslag upp-attper
torde berovilketuppslag,omkring 15 attregistrerades1992slag.

massmediernaiuppmärksammadesIndienaffärenuppgifter ivissa nya
flerahämtade indelstips,fick indelshärmedsambandioch PUatt nya

något enstakabaraDärefter harBoforsutredningen.frånhandlingar
dom-Schweiz högstamedsambandårligen. Iregistreratsuppslag att
bank-vissabl.a. lämnatill Indien1997 beslötstol utatt namnen

samband meditagitför hamisstänkteskontoinnehavare mutorattsom
Uppmärksam-uppslag.emellertidregistreradesIndienaffären nyasex

tillin PU.tips komfleratillhändelse leddekring dennaheten att nya
handlagtshuvudsakligenvapenhandel harangående BoforsUppslag

mycketiSäkerhetspolisen har använtsvid PU.två utredningsmänav
uppgifter.avgränsadedå förendastochutsträckning,ringa

för drygtredogörelseutförligrelativtinnefattarVår redovisning en
uppslagandradärefterochförstuppslagenmed deuppslag,20 största

sakgranskningssynpunkt. Ifrån ärintressevisstsighar tett vara avsom
PåståddIndienaffären,rubrikernaunderindeladredovisningen

Övriga uppslag.ochtill Iranvapenexport

Indienaffären

tipsadeKarl PU. Hankontaktade L attapril 1987slutetKarl IL. omav
Boforsföregickförhandlingar,deltagande i deaktivaOlof Palmes som
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vapenkontrakt med Indien, skulle kunna motiv förutgöra mordet. Olof
Palme hade enligt Karl L till Indien 1985 och träffat premiär-rest
minister Rajiv Gandhi. Resan hade i dåskedeägt det iett stort settrum
varit klart Frankrike skulle få den aktuellaatt vapenordem. Olof Palme
hade gåttpersonligen emellan och prutat miljarder kronor dettre
ursprungliga pris Bofors Bofors hade därefter fått kontraktet.angett.
Karl L fåtthan dessa uppgifter källaatt deltagit iuppgav av en som en
vapenkartell medverkat i vapenförhandlingama.som

I september år kontaktade Karl L PU. framfördeHansamma nytt
uppgifter Olof Palme betaltsamma attsom ovan men uppgav nu

mellanskillnaden mellan de olika kontrakten och erhållitsjälv 23
miljoner kr för affären. Olof Palme påhade grund sin inblandningav
mördats internationell beståendeliga, fransmän och väst-av en av
tyskar.

I mitten oktober 1987 besökte S förPU lämna uppgifter. Sav att
berättade han i februari år sammanträffatatt med Karl L,samma som
han haft affärsmässiga kontakter med. Karl L hade han visstesagt att
varför Olof Palme mördats och orsaken Indiens vapenorderatt attvar
gått till Bofors istället för till franskt företag, lagtett ut storasom

för agentverksamhet och i provisioner. Dessa gåtthadesummor pengar
intet. Olof Palme "dödförklarades därefter vid vapenkartell-om ett

i februarimöte 1986. I samband med samtalet med Karl L hade S
erinrat sig han i juni 1986 sammanträffat medatt finsk affärsman ien

Åbo.baren hotell i Affärsmannen hade berättatett liknandeen
historia för S. Mannen hade han hade finsk bekant isagt att en vapen-
branschen. Denne bekant hade berättat Indien förhandlat medatt ett
franskt/amerikanskt konsortium köp haubitsar. Affären hadeom av

såvarit klar Olof Palme i januarigott när 1986 besökt Indien.som
Därefter hade Indien gjort helomvändning och valt Bofors kon-en som
traktspartner. Bofors skulle enligt bekantingen ha betalt provision till
Olof Palme. Provisionen hade utbetalts via konto i Schweiz, troligenett
till partiet. Det amerikansk/franska konsortiet hade betalt stora summor
i och för agentverksamhet. Vidmutor mellanmöte vapenhandlare iett
februari 1986 hade det bestämts Olof Palme skulle röjasatt vägen.ur

Kort efter S:s tips höll förhörPU med Karl berättade följan-som
de historia. Han kände vapenhandlare i Finland väl. Denne berättadeen

månadsskiftetunder januari/februari 1986 det statliga franskaatt
företaget GIAT, bl.a. tillverkar sammankallat andrasom vapen, vapen-
handlare från bl.a. Italien, Västtyskland och eventuellt Spanien till ett
kartellmöte i Frankrike. Med vid finskmötet medborgarevar en
representerande tysk fabrik. Anledningen till fåttmöteten attvar man
indikationer på frånstorordem Indien förmodligenatt skulle till
Bofors. Olof Palme hade nämligen åktpersonligen till Indien, pratat
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fåBofors skulleså tillmedverkatGandhi ochmed Rajiv sätt att
GIATså klartvaritdetskedde i lägeordern. Detta när attgottett som

Övriga månviss haskulle imötesdeltagarefå den.skulle komma att
underhadelegoarbeten. GIATfått mötetdel ordern menat attgenomav

finske med-skulle Denhurfatta beslutskulle agera.manomman
förvapenhandlaren ochden finsketidigarehadeborgaren representerat

nedi "tummendetberättatefterhade handenne mötet utmynnatatt
till Karl L ochringtvapenhandlarenmordet hadeOlof Palme. Efterför

PalmePalme. Olofned förnågot det jagvad tummensagt sa,varom
agerande.för sittBoforserhållit 22 miljoner kronorskulle ha av

Socialistintema-tillhörandekontoinskulle haPengarna satts ett
vapenhand-fråga finskedensärskildtionalen. Karl L attuppgav

"Aro".finskeali och denkallades Jlaren representanten
kontaktframgår varit iPUförhörsprotokolletinoteringAv atten

väl-och AroTammerfors, där Jalipolisen imed den finska var
kända.

från tillåkte PUutredningsmän1987novembermittenI av
aali och L.förhörde J T AaroTammerfors där man

berättade bl.a.vapenkonstruktörochföretagsledareJaali T som var
hanJati-Matic. Företagethade konstrueratfölj Han automatvapnet

drevSunilIndiem B,medhade drev affärer agentur-ensomvapen.
tillverkatdetvarit företagetsHelsingfors, hade närfirma i representant

internationellanågot deninte tillJaali kändeati-Matic. TJ vapen-om
anställt Aarodärför 1984språkkunnig och hadeintehandeln. Han var

besöktsjälvJaali hadekontakter. Tmed utländskahjälpt tillL, som
något vapenhandlar-varithade aldrignågra hanvapenmässor men

i januari/Tammerforsvarit utanförtrodde inte Aaro LHanmöte. att
f.d.informeradblivithade hanapril/maj 19861986.februari I av en

januari/någonstans ii EuropaPenti möte ägtöverste, ettatt rumom
Bofors-Indien diskute-affärenPå hadekartellmötefebruari 1986. detta

blivithadeanledning denna. Ingetmedskulleoch vad görarats avman
Penti S hadenedåt Enligtmedbara pekatsdet hade tummarna.sagt,

fåBofors skulleförmiljarder kronorGandhiOlof betaltPalme atttre
hadeaali Tkanaler. Jfått uppgifternaPenti S hadeordern. egnagenom

för Karlbl.a. L.för flerahistorienberättat personer,
olikaBofors-Indien hörtefter affärenhanberättade bl.a.LAaro att

dollarmiljonskulle ha betaltsåsom Olof Palmepå stanrykten att en
betalningenframgår materialet vadinteaffären detsamband medi av

Jaalifått från arbetsgivaresinhanuppgift hadeskulle ha avsett. Denna
imöjligenTammerfors,säkerhet imed1986 hanfebruariT. I storvar

Åbo något och intekartellmötedeltagit ihade aldrigIsojokki. Haneller
ha varitför sig skullevilket i ochnågot tyskt bolag, enrepresenterat
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för honom, detära uteslutet eftersom Jaali företagT:sstor men var
sådanasaknade kontakter.

mitten1 december utredningsmän från PU tillreste nyttav
Finland. Förutom Jaali T, förhördes gång,ytterligare förhördessom en
också Penti S och Juhani T, delägare i firma Sunil B.samma som

Penti S han varit chef för vapenavdelningen företagetattuppgav
Tampella OY, långunder tid konstruerat och tillverkat Hansom vapen.
kände till Bofors Indienaffär och berättade det i branschen uttrycktsatt
missnöje med Olof Palme hade arbetat för fred samförståndochatt
samtidigt han bidragit till frånsälja Sverige till Indien.attsom vapen

någotHan kände inte till vapenhandlarmöte och ingenhade kännedom
GIAT:s eventuella konsulter och Beträffande de uppgifteragenter.om

Jaali T lämnat måstehan de ha missuppfattats; hanattsom uppgav
någonhade inte berättat sådan konkret historia.

Juhani T sig direktör i Marcas International OY, vilketuppgav vara
bolag representerade det statliga handelsrådet och de fem-sex största
finska bolagen vad gällde och import i Indien. Han hade ingenexport
kunskap detaljerna i Bofors-Indienaffären. Han hade hört ryktasom om

vapenhandlarmöte och menade sådant förekommit detett att ettom var
inte troligt Jaali T eller Aari deltagit.Latt

I promemoria, upprättad i december 1987, konstateras utred-atten
ningen i ärendet visar det troligtvis har vapenhand-ägtatt ettrum
larmöte i Europa det inte finns några frågorna Närattmen svar
Var Vem eller vilka osv..

sambandI med den friande domen Christer höstenP 1989 fickmot
PU via Säkerhetspolisen kännedom i Finland, Mattiattom en person
hade vapentips med anknytning till Christer P. Med hjälpett av
Centralkriminalpolisen i Helsingfors förhördes Matti I-Ian berättade
bl.a. han bekant med Karl L. Karl L hade varit starkt kritiskatt motvar
Olof Palme och dennes utlänningspolitik. Vid besök hemma hosett
Karl denL 10 eller 11 februari 1986 hade pådenne finska yttrat nu
dödas den jävla Palme. Karl L hade vid tillfälle pratatsamma om
Smith Wesson hårdmantelkuloroch går igenom skyddsväst. Iatt en
samband med Christer Pzs offentliggjordes ihågkom Matti Iatt nanm

Karl dåL detta han kritiseratnämnt sinaatt Närsöner. ettnamn en av
fotografi Christer publiceradesP i massmedierna tyckte Matti Iav att
detta liknade påmindeKarl L. Matti ocksåI sig Karl L under 1984att
ringt honom och berättat han med hjälp fåttHans Holmératt ettav ny-
bildat bolag registrerat dagar. Att Matti inte hörtI sig tidigaresex av
berodde han mycket rädd. hadeHan därför hoppatsatt attvar
polisen skulle klara mordet hans uppgifter. Efter den friandeutanupp
domen hade han bestämt sig gåför till polisen. Härefter vidtogsatt -
viss utredning till utrönande Karl L kunde far till Christer P.av om vara
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ansåg sig kunnagjordelevnadshistoria atti Karl L:sfaktaVissa man
detta.utesluta

harbekantskapskrets äveni dennesandraochKarl L personer
lämnatKarl L hargånger.antaltill PUsig upp-hört stortettavsenare

åklagaresåväl tilltillfällen,ytterligaretio somfalligifter vid vart
ståndfått tilltillfällevidKarl Lkan ettexempel nämnaspolis. Som att

Per-Erik Larssonoch samtHelinAndersåklagama enmedmöteett
biträdandebesökthanhartillfälleVidPU.vid annatutredningsman ett

rela-oftasamtaldessa ärProtokollenMorath. överAxelriksåklagaren
avseendenvissaiuppgifterdetaljeradeinnehållerlånga ochtivt som

iborkällahanshar bl.a.Karl L nämnt attgångfrån tilländras annan.
skullefrån UngernochbankmanschweiziskZürich, personenatt en

till Iran.skickatskurd,mördaren, ärinblandade attsamt somvara
skulle kommakartellenmedockså hotatKarl LGenomgående atthar

kronormiljonerfeminteIndienaffärenroll iOlof Palmesavslöja omatt
skulleavslöjandesådantEttKarl L.ochvia PUkartellentillbetalades

dåfall,regeringenssocialdemokratiskahela dentillledaKarl Lenligt
medsambandipenningbelopptagitregeringensvenska emothela

Indienaffär.Bofors
sigåren hörtunderharochmyndigheter avandraradEn personer

Karlfått brevellerbesök t.ex.haftdeoch avtill PU rapporterat att
BohmanGöstastatsrådsberedningen, etc.statsministern,

1988majIPalme"OlofpåMordetIndienorderBoforsPM "AB m.m.-
Boforsutredningen.tillhörandehandlingari PUregistrerades ett par

OlofMordetIndienorderBoforsABpromemoriaDen är enena -
Bengtutredningsman1987oktoberiPalme, upprättats enavsom

Boforsutredningen.frånanmärkningarSammanfattandejfr nedan,
Indien-mellankopplingareventuellabehandlarPromemorian, som

uppgifter.följandeinnehåller bl.a.Olof Palme,mordetochaffären
fält-försäljningangåendeIndienmedförhandlingarBofors avAB

1986. Fleraskrevskontraktet ut-år innanflerainleddeshaubitsar
medsambandBofors. I attmedkonkurreradevapentillverkareländska

underförhandlingarnaavbröts1984mördadesGandhi sexIndhira
1985i slutetochkonkurrenterdelförsvannDäreftermånader. aven

Från senhöstentillverkare.franskendastBoforsförutomåterstod en
ArdboMartindirektörenbl.a.förhandlingsdelegation,Bofors1985 var

i Indien.stationeradE,exportchefen Hansoch
IndustriersNobelmedförhörhölls1985december13 ettDen

någraskulleWIngemarBoforsutredningen.iWfinanschef Ingemar
Ingemarförhandlingarna.ideltagaförIndienåka tilldärefter attdagar

få ordernmöjligheterBoforsgällde attdetpessimistisk närW var
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eftersom Bofors pris betydligt högre den franskeän tillverkarens.var
Bofors hade inte heller lyckats lösa exportkreditfrågan.

Den 15 januari 1986 Olof Palme till Indienreste och samman-
träffade med Rajiv Gandhi.

Den 14 1986 stod det klart Bofors skulle få ordernmars ochatt
kontrakt skrevs den 24 Bl.a. Martin Ardbo deklarerade i sambandmars.
härmed affären inte varit möjligatt Olof Palme och denutan svenska
regeringens agerande i bl.a. exportkreditfrågan.

Av granskade dokument kunde utläsas Bofors möjligheteratt att
erhålla ordern mycket goda i slutet januari 1986. Förhandlings-var av
läget såledeshade på månad frånbytts pessimistiskt till optimistiskt.en
Det kunde inte uteslutas orsaken till detatt förhandlings-gynnsammare
läget vid denna tid Olof Palmes personliga agerande. Olof Palmesvar
agerande borde ha varit känt det franska konkurrentföretaget ochav
dess I beaktande deagenter. penningbeloppstora ordern rördeav som
kontraktssumman uppgick till 8,4 miljarder kronor vår anm.ca -kunde det inte uteslutas motivet för mordet Olofatt Palme haft sin
grund i kampen Indienordem. Erfarenheterna efter påmordetom
Indhira Gandhi hade visat förhandlingarna gångendenatt fördröjdes
vilket i detta fall skulle ha kunnat den franske konkurrenten.gynna

I den pågående förundersökningen hade inget framkommit som
visade Bofors definitivt erhållitatt Indienordern den 28 februari ettmen
slutligt ställningstagande från Indiens sida förestående.nära Detvar
kan därför inte uteslutas påmordet Olof Palmeatt sista desperatvar en
åtgärd från konkurrenthåll i hopp turbulensen skulle fördröjaattom
beslutet och därmed konkurrenterna tillfälle komma i gen".ge att

Anders Carlberg, VD vid Bofors Nobel Industrier, fick med kort
varsel företräde hos Olof Palme den 20 februari 1986. Två dagar senare
öppnade den svenska regeringen Pakistan RBS 70.mottagaresom av
Vad diskuterade ÖppnadesCarlberg med Olof Palme Pakistan på
grund det redan då käntatt Bofors skulle få ordernav ochatt detvar att
då skulle inkonsekvent tillåta försäljning till Indienattvara inte tillmen
Pakistan

Förutom det refererats innehåller promemorian två allmäntsom nu
hållna tips hade kommit in till Boforsutredningen under 1987,som där

påståsdet vapenhandlarmöte hållitsatt iett Frankrike månadsskifteti
januari/februari 1986. I det tipset finns uppgiften finskena att en
vapenhandlare skulle ha deltagit. Det såvitt framgårär dokumenta-av
tionen inte klarlagt tipsen har samband med tipsen berörtsom som

under Karl L.ovan
Den andra handlingen från Boforsutredningen registreradärsom

under detta uppslag minnesanteckningär från samtal med Martinen ett
Ardbo i november 1987 i samband med husrannsakan i dennes bostad.
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medverkan denOlof Palmessamtalvid dettaframhöllArdbo att var
Förhand-ordern.Bofors fickföromständighetenavgörandehelt att

dockArdbo troddeengagerade sig.Olof Palmesvängdelingsläget när
vapenaffärerBoforshade med göra.mordetinte attatt

från samtalprotokollfinnsspaningsuppslag ettI ett somannatett
tillSamtalet anknyterCarlberg.Andershade med1987i decemberPU

Samtaletredovisaspromemoria,denfråga ställdes i ovan.somsomen
ifunnitPalmes agendai Olofanledning att etthölls med att manav

Rosenbadi1986 kl 16.30februari20skett denförväg inplanerat möte
tillorsaken mötetCarlbergOlof Palme.ochmellan Carlberg attuppgav
förhand-svenskadenkontaktadblivitden dagenhanatt avvar

och detpressadi IndienSituationeni Indien.lingsdelegationen var
Boforsellerbolagetfranskadetvilketförhandlades bl.a. somavom

kredittiden. Ioch den längstaconsensusräntanbästakunde den an-ge
planeradesochOlof PalmeCarlberg mötekontaktadeledning härav ett

önskemålBoforsCarlbergframfördeeftermiddag. Vidin mötetsamma
dåstå för valutariskenochräntebidragregeringen skullesvenskaatt ge

iville köpaindiemamedansvensk valutasälja iBofors önskade en
återkomma medochsakentänkalovadeOlof Palme övervaluta.annan

positivtlämnade haneftermiddagredanbesked. Troligen ettsamma
Carlbergmed Andersslutethade underOlof Palme mötetbesked. av

hanframförtGandhi ochRajivefter ringtomedelbart atteller upp
sig iOlof PalmetillBakgrundenförhandlingarna. engageratföljde att

höstenBofors underCarlbergenligträkningför Boforssaken attvar
medhadeRegeringenanställda.700permitteringvarslat1985 avom

Carlssonbl.a. Ingvarkommitté, därsärskildtillsattanledning härav en
förYorktill NewOlof Palme1985 skulle attoktoberingick. I resa

kontaktatCarlberghadeInför40-års jubileum.ideltaga FN:s resan
Gandhi.medförhandlingslägetdiskuteraoch bett honomOlof Palme

tagitGandhi självmeddelatOlof PalmehadeVid hemkomsten att upp
förförutsättningarnaochförhandlingarna attkommandede sagt att

goda. Slut-slutförhandlingarnafå med iBofors skulle varvara
Olofhadejanuari 19851985. Ii decemberbörjadeförhandlingarna

dennasamband medGandhi.träffat IochIndientillPalme resarest
få stöd förförPalmemed Olofkontaktvarit ihade Carlberg attnytt

affären.genomförandet av

Leffler vid UDChristianupprättade1988oktoberfrån IPM UD. en
tidsperio-underIndienSverige ochmellankontakterpromemoria över

augusti 1988 ihade sedanLeffler1986.14september 1980den mars-
från be-olikakommit ingå deigenomuppdrag rapporteratt som

skullenågon anledningvärlden ochiskickningar runt som avom
kortfattad. DenmycketPromemoriani PU. ärrelevanshakunna



572 Enskilda uppslag SOU 1999:88

innehåller först mycket översiktlig redogörelse för spionaffären en
med fransk inblandning i Indien i början 1985. I anledning dennaav av
affär hemkallades såväl den franske ambassadören den franske bi-som
trädande militärattachén. Därefter finns beträffande Indienaffären föl-
jande anteckningar i punktform.

860123: Olof Palme berör med Gandhiämnet i New Delhi.-
860218: Olof Palme telefonerar Gandhi i ärendet. Enligt Gandhi-

ligger Sverige fortfarande 10 % Frankrike, varföröver Sverige kan
frågakomma i sänker priset. De förbindelserna Indien-näraom man

Sverige motiverar dylika uppgifter utlämnas pågåendeiatt partenena
förhandling.

860308: fårBofors slutbud, vilket bl.a. innebär kreditenpresentera att-
i licensavtalet får utökas.

860314: Indien meddelar beslut gåraffären till Bofors.att-
Ingemar E. I januari 1991 uppsöktes utredningsmännen i Bofors-en av
utredningen Ingemar E berättade bl.a. följande. I samband medav som
AB Bofors ansträngningar erhålla haubitsordern från Indienatt
tecknade Bofors den 15 november 1985 agentavtal med AE Servicesett
Ltd AES. Avtalet tvåtecknades veckor efter det Olof Palmeatt

Åbergstatssekreteraren Carl Johan gjort klart för Boforsgenom att
Indien inte någraville mellanhänder skulle förekomma.att Detta be-
sked skulle Olof fåttPalme ha vid sina kontakter med Gandhi. AES
kontrollerades via Hong Kong-företag Ciaou Anstaltett iav
Lichtenstein. Företrädare för AES Bob W, hade regelbundnavar som
kontakter med Martin Ardbo. Bofors hade tecknat agentavtaläven med
två andra bolag, vilka ägdes indiern Win C respektive indiern H.av
Dessa agentavtal ingåttshade tidigare. Samtliga agentavtal innebar att
mellanhänderna skulle erhålla viss kontraktsvärdet iprocenten av
provision. Förbudet mellanhänder fick till följd måsteavtalenmot att
revideras. I enlighet med revisionsavtalen betalade Bofors totalt 319ut
miljoner kronor. Enligt ursprungsavtalen skulle bolaget ha betalt 1 430
miljoner kronor. Bofors konkurrent franska vapentillverkarenvar
SOFMA. H och AES föräven SOFMAs räkning. tvåDeagentervar

hade intresse ursprungsavtalenagenterna med Bofors skulleattav
aktualiseras. Annars fanns risken Bofors skulle lägga sig lägreatt en
prisnivå indierna. SOFMAs konkurrenskraftgentemot skulle då
minska. För spelade det ingen roll fåskulle ordernagenterna vem som
under förutsättning provisionerna låg nivå.att Undersamma
Boforsutredningen tvåbl.a. dagböcker i beslag hos Martintogs Ardbo.
Av anteckning gjord i september 1987 framgår Q:s inblandningen att

problem grund dennes kopplingett tillnära "R". Dennavar av
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intressantmycketAESuppgiftslämnarenenligtgjordeanteckning
Ottaviomed italienarenidentiskminskade. Qför Hmedan intresset var
BoforsGandhi.gift medGandhi. Qzsför Rajivoch stodQ R syster var

Schweiz. PengarnaiAES kontotillmiljoner kronorbetalade 50,5
LtdColbar InvestmentJordanien tillkonto idärefter viaöverfördes ett

revisionGenomtroligtvis Colbar.kontrolleradeQmed konto i Geneve.
provi-reduceradesAESBofors ochavtalet mellanursprungligadetav

uppgiftslämnarenskulle enligtkronor. Detta201 miljonersionen med
mordmotiv.tänkbartkunna ettvara

E PU. Hanår, besökte Ingemar1991,dvsjuniI slutet sammaav
hadegjort. Hanundersökningar handå delrapporterade egnaenom

bestämdvarithadeBofors.vid Dennesammanträffat med Hans Ebl.a.
skullesidaBoforsnågon provisionstagaredet inteöver somatt var
skulletyckthade däremotEmordet. Hansligga bakomkunna att man

fransmännen.syna

inslag4:s Nyheterna1991 hade TVnovemberoch 65Glenn Den
Olof Palme. DeIndienaffär mordetBoforskopplingenbeträffande -

skjutitstidigareGlennfransk finansman,handlade bl.a. somom en
förhaenligt NyheternaS skulleParis. Glenn attdöds i agerattill

ocksånämndesinslagenBofors-Indien. Iaffärenfördröjaellerstoppa
Olofmordettillkopplingskulle haArnand Kvapenhandlarenatt en

skulle hai sakenpromemoria över-hemligVidare sadesPalme. att en
Lindström.tilllämnats Tommy

flerainhämtatnyhetsinslag har PUanledning dessaMed av
upprättade PUnyhetsbyrån februari 1992från AP. Itidningsartiklar en

påstående mordetframförtsutredningenidetpromemoria attattom
Palmemordetmedkunna haS skullGlenn attfranske medborgarenden

relationermed godaGlenn StidningsartiklarnaEnligtgöra. en manvar
skulle ha för-SSolidaritet. Glennfackföreningsrörelsenpolskatill den

fackförbundpolska järnvägensmed densamarbetemått Solidaritet iatt
polskaföravseddasovjetiskatåg medlastatomdirigera ett vapen

Öst- Västtysklandochviaomdirigeratsskulle haarmén. Vapenlasten
med hjälpskettskull haOmdirigeringeni Honduras.Contras lagertill
septemberCIA. INorth ochOliverframtagnafalska dokument avav

motorcykelburnaskotttill döds medskjutitsGlenn S1986 hade avsex
tyderingetfinns detpromemorianParis. Enligtiattentatsmän som

och mordetGlenn Smellannågon anknytningskulle finnasdetatt
i deinteöverhuvudtagetOlof PalmeOlof Palme. Mordet nämns

deltagithandlingar PU av.som

1992.registrerade PUiBoforsutredningenfrånhandlingarVissa
antalregistreratfyra uppslagunder1992 har PUfebruari ettUnder

Boforsutredningen.ingående ihandlingar
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Under det första uppslaget har förteckning Händelser bety-en av
delse i affären Bofors AB Indien registrerats. Förteckningen, ärsom-

fyra sidor, innehåller i kronologisk ordning datum för alla viktigare
händelser i affären.

Under det andra uppslaget har sida med Adnan Knamneten som
rubrik registrerats namnet förekommer i uppslaget Glennom se
ovan. Uppgifterna i handlingen frånkommer Martin Ardbos dag-
boksanteckningar under september-oktober 1987. Bl.a. finns en an-
teckning Martin Ardbo den 10 september haft med iatt Kmöteettom
Wien och kommit i frågor.vissaöverens Handlingen innehålleratt man
också anteckning K gjort sig förmögenhet på ochatten om en vapen-
oljeaffärer och har bostad i Monte Carlo, villa i Marbella kontor isamt
Paris och New York.

detI tredje uppslaget redogörs för polisen under 1987-88 försöktatt
utreda vilka ingåttavtal Bofors med bl.a. AES se Ingemar E. Utred-
ningen har skett för försöka få bekräftat eventuella före-att mutorom
kommit. Under uppslaget har fyra handlingar registrerats: en pro-
memoria hur polisen kom i kontakt med den engelska journalistenom
Simon H, redogörelse för hur denna kontakt utvecklades och vilkaen
andra utredningsmännen samarbetade med,personer en av en pro-
memoria angående Bob W/AB Bofors/Olof Palme" och översätt-en
ning samtal mellan Simon ochH Bob W. angåendePromemorianettav
Bob W/AB Bofors/Olof Palme innehåller bl.a. följande: Torsdagen
den 11 februari 1988 träffade utredare Simon H, journalisten
Financial Times. Simon H överlämnade två ljudband innehållande två
intervjuer Simon gjort någraH med Bob W dagar tidigare. Bob Wsom

den förär AES undertecknat provisionsavtalet mellanperson som
Bofors och AES. Under intervjuerna Bob W dennämner överens-
kommelse Olof Palme och Gandhi gjort inga mellanhänderattsom om
skulle få förekomma. Bob W knyter påmordet Olof Palme till
Boforsaffären till uppgiften Adnan gynnadeK fransmännen.samt att
Adnan K mellanhand sådanoch kapabel inflytande".utövaattvar som
AES fungerade bara konsult. Bob W han rådendastattsom uppger gav

bakgrund sin kännedom försvarsindustriangelägenhetermot ochav om
någotAES inte mystiskt mäktigatt tillförsäkrasätt Boforsattvar

kontraktet.
I det fjärde tvåuppslaget har handlingar huvudsakligen behand-som

lar AES:s roll i affären registrerats. denI det avtalet mellansägs attena
Bofors och AES, daterat den 15 november 1985, är ett representant-
avtal. Det anmärks det ingånget medär tanke Boforsatt sent att
redan då vid flera tillfällen upphöra med användauppmanats att att
middle-men. Detta hade framförts i oktober vid i New Yorkmöteett
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ocksåmellan Olof Palme Rajiv Gandhi. kopia avtalet finnsoch En av
registrerad.

Påståenden månads-samband med Bofors Indienafldr. Iimutorom
skiftet maj/juni 1992 sände TV 4:s Nyheterna inslagett att mutorom
eventuellt förekommit i samband med Bofors Indienaffár. I inslaget
hänvisades till tidningenuppgifter i Indian Express, attsom uppgav
Bofors betalt till italienske affärsmannen Ottavio Qden namnetmutor

ocksåförekommer i till Rajivuppslaget Ingemar E, nära vänom
erhållitGandhi. Q skulle ha miljoner kronor totalt 351 miljoner51 av

påstodskronor utbetalda i inslag inter-I ettmutor.som vara senare
byråvjuades Pierre vice chef för polisens federala och chef för

sektionen för internationell rättshjälp i i samband med det iBern, att
domstol skulle innehavarna bankkontona iavgöras om namnen av
Schweiz, dit in Bofors-Indienaffären,i skulle lämnassatts utpengarna

inte.eller
årbörjan juniI kontaktade utredningsman vid PUsammaav en

Ölvebro. erhållitUtredningsmannen hade via journalistenHans Bo A
uppgifter Pierre S hade uppgifter betydelsekundeattom som vara av
för Någon förfråganPU. vecka skickade via Interpol tillPUsenare en

sådana såpolisen Pierrei Schweiz S hade uppgifter och hur iPUom
erhållafall kunnaskulle förfara för dem. dagar erhöllsEttatt par senare

från Schweiz. förklarades Pierre intervju medDär S underattsvar en
fått frågan någotsvensk journalist det fanns samband mellanen om

påBofors-Indienaffären Dåoch mordet Olof Palme. Pierre S tvekat en
stund med tolkades det han hade uppgifter härom. Dettasvaret som om

enligt schweiziska polisen fel. Pierre inga uppgifterden S hadevar av
detta slag.

förfrågansände rikskrirninalenI januari 1997 via Interpol tillen
förfråganSchweiz avseende de s.k. Boforskontona. I hänvisades till ny-

månadsskiftethetsinslaget i maj/juni 1992, innehöll uppgiftersom om
förhållandenvissa Bofors-Indien-kontona och deras eventuellarörande

samband med mordet Olof Palme. uppgifter hadeDet attuppges
inkommit enligt till Indienvilka Bofors-Indien-kontona skulle släppas

åklagareför deras brottsutredning avseende mutbrott och i Bernatt en
därvid skulle ha uppgifterna kommit fram dessayttrat att som om
konton skulle kunna intresse för de svenska mordutredama.vara av
Vidare för kunna fullfölja uppslaget i utredningenPUatt attuppges

frånsamband med försäljningen fálthaubitsar Bofors tillsom avser av
frågan fåIndien vill ställa vilka möjligheter det finns för PU delatt ta

uppgifter.nämndaav
I skrift daterad i februari 1997 svarade den schweiziska polisenen
åklagarens återgivits missvisandeuttalande hade Detsätt.att ett
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önskadedet fall PUhade ryckts sitt sammanhang För ut-av pressen.ur
fåfå ifrågavarande måstehandlingar formell ansökan att uten om

enligt schweiziskhandlingarna inges. Ansökan skulle därefter prövas
handlingarsådant beträffande delag. förfarande hade tillämpatsEtt

utlämnats till Indien.som
från Interpol i Delhi,Sist i uppslaget har meddelande Newett

italienskei februari 1997 registrerats. meddelandetdaterat I attuppges
Indien.Ottavio Q söks för arrestering och utlämnande tillmedborgaren

trolöshetsbrott,brottsrubriceringen brottslig sammansvärjning,I anges
hänförde sig enligt med-bedrägeri, mutbrott, bestickning Brottenm.m.

1986 mellan indiskadelandet till kontrakt daterat den 24 rege-mars
fälthaubitsar för totaltringen och Bofors försäljning 410AB ang. av

samrådBofors i med Ottavio Q8410 miljoner kronor. Vidare sägs att
i Storbritannien till sinaoch andra A E Services Ltdutsett agenteren av

1985 och Q spelati enlighet med avtal den 15 november att en av-
ingående. miljonerdrygt 50görande roll vid avtalets Av det belopp om

miljonerbetalts till AES i Schweiz hade drygt 7kronor kontosom
perioden 16-29 september 1986 överförts till kontokronor under annat

Qtillhörande Colbar Ltd. disponerades ochInvestment Kontot av
påvidare till bankdennes hustru. Beloppet har därefter överförts en

Guernsey.

Påstådd till Iranvapenexport

frånpåstående Bofors tillförsta tipset IranDet rör vapenexportsom om
Stockholm kontak-kom in till den 10 1986. tullassistent iPU Enmars

Säkerhetspolisen journalist arbetade medtade och berättade att en som
påståddaBofors till hade kommit fram tillIran attvapenexport en

iranier i fungerade mellanhand. IraniemsMalmö som namn var
sig, hadeMahmoud hade fem andra iranier knutna tillK. Denne, som
S. Tull-kontakt med företaget Scandinavian Commodity och Karl

ifrågasatteassistenten Bofors till kunde kopplasIranvapenexportom
motivtill Olof medlingsuppdrag och därmed diffustPalmes utgöra ett

till Olof Palme.mordet
också femEfter det tullassistenten namngivit de iraniernaatt som

påstods ingen deminblandade konstaterade Säkerhetspolisen att avvara
känd och ärendet lades ad acta.var

Åkare maj 1986ha Den 19siguppgett transporteratsom vapen m.m.
fåtttelefon. hankontaktade Henrik W PU Henrik W berättade attper

vad och vilkafram uppgifter gjorde han kände sig helt säkerattsom
låg källa alltsedanbakom mordet Olof Palme. Hans hadesom

visste. Källanmordet Olof Palme hotats inte tala vad hanatt om
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överfallits slagits medvetslös. hade rik-hade skuggats, och Hoten även
sig hotat källan hade lämnat vissakällans barn. Personernatat mot som

Olofuppgifter säkert kunde sammankopplas med mordet Palmesom
hemlig-och olovliga vapenexportaffärer med Iran godkänts ochsom

stämplats den socialdemokratiska regeringen.av
telefonsamtal HenrikEtt timmar efter detta besökte PU W.par
Bofors och dess vapenaffärer. Uppgif-Denne berättade han studeratatt

fått åkare, vilken arbetat chaufförhade hanterna somovan av en
ÅkarenBofors. han utfört flertal förhade berättat transporteratt ett

Bofors till huvudsakligen under 1973. bestodIran, Lasten, som av
specialstål. regeringenkrigsmateriel, hade betecknats Svenska kände

något blivittill detta. november 1985 hade regeringenI sätt attvarse
inträffat. 3-7det hela läckt Härefter hade rad konstigheter Denut. en

åkarenbrytning ringt ochfebruari 1986 hade med tysk sagtuppen man
hade sakdu skall inte fortsätta med detta. En vecka senare samma

åkarens gårdsplan.inträffat bilar in 9och hade kört Dennatten
åkaren fåtthade underligt telefonsamtal. sambandInytt ettmars

Ungefärmed sjukhusbesök "Iranliknande typer.hade han hotatsett av
fått nattligavid tid hade han ytterligare fyra underliga samtalsamma

gårdsplan. åkaren troligensamtidigt bilar vände hans I maj hadesom
Någon någonöverfallits i uthus och svimmat. vecka hadeett senare per

åkaren.telefon Henrik menade det skulle kunnahotat mörda W röraatt
påsig hämnats Olof Palme mördaattom samma personer som genom

åkaren.honom skrämdesom nu
HenrikEn dryg vecka kontaktade W PU Hannytt. uppgavsenare

iranier iranska ambassaden haft kännedom olagligatt en om
Även haft dessavapenhandel med Olof Palme hade kännedomIran. om

spåra hans källaaffärer. Henrik W hade lyckats utsatten person somnu
telefonhot. iranska ambassaden.för Denne anställdperson var

åkaren.Några dagar i slutet maj 1986, förhörde HanPUsenare, av
bekräftade helt Henrik uppgifter och sig ha kvar doku-W:s uppgav

tillståndregeringens körtmentation styrkte han medatt vapen-som
Vid telefonsamtal den 9 hadetill Iran.transporter ett mars en person

så"sista varningen fortsätter du i affären du harsagt att rota vet att en
Åkarenförsvunnit och fler kommer försvinna. tolkade uttalandetatt

syftande Olof Palme.som
Ärendet säkerhetspolisen. mitten juni 1986 fattadestilldelades I av

åtgärd.följande vidare Kopia uppgifternabeslut. Föranleder av
skall för tillställas polisdistrikt, där anmälankännedom namnet ett

länsåklagareningivits, förre Stig hand-olaga hot och Age,om som
Boforsutredningen. Beslutet undertecknat Per-Göranlägger är av

Näss.
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Under frånuppslag har kopia brev Henrik W tillettsamma en av
Jan Eliasson, registrerats.UD, Brevet kapitel bokutgörs ettav ur en av
Henrik W, behandlar möjlig koppling mellan mordet Olofsom en

vapenaffarema önskemål frånPalme och med ochIran, Henrik Wett
Sammanträffande med Eliasson. Brevet har vidarebefordrats viaettom
Almblad tillJörgen PU.

innehållerSlutligen uppslaget handskriven analys Henrik Wzsen av
sammanställning sina undersökningar och tankar kringegen av sam-

bandet mellan vapenaffárer och medlaruppdrag motiv för attsom
mörda Olof Palme. Analysen har spaningsledaren iupprättats av
Boforsutredningen Bengt B i februari 1988. Bengt B redogör bl.a. för

hos KMI den 14 oktober 1987 mellan Boforsutredama ochmöteett
företrädare för bl.a.KMI, Jörgen Holgersson och Carl Fredrik
Algernon. Den direkta anledningen till frånskrivelse Arnemötet var en
Thorén, ambassadör i Bagdad, relaterade Irak hade bevisklaraattsom
för RBS fanns70 i Bahrain. Holgersson förvånadeoch Algernonatt var
och hade ingen aning hur eventuella robotar i Iran kunde ha hamnatom

låtadär. Man enades undersöka vilkaUD klara bevisattom som
fanns påstötningari Irak. Vid från polisen meddelade UD attsenare

inte fråga.Irak besvarat UD:s Under erfor polisen UD ändamötet att
hösten erhållit frånsedan 1985 Thorén i Bagdad robotar irapporter om

Iran. Bengt B avslutar denna del ocksåmed konstatera andraatt att
mycket viktiga upplysningar undanhållitsoch dokument UD. Deav
hade därefter nödtvångkommit fram till följdän strävanmera av av en

skapa klarhet. ocksåI analysen Bengt B under-att attuppger man nu
påståenden angåendesökte bl.a. RBS 70:s förekomst i Iran och denatt

förre ambassadören i GöranIran, Bundy, blev och intressant,mer mer
kanske för fåPU, höra för verklig inblick i vad före-även att att en som
kommit mellan Sverige Olof Palme och Iran i detta sammanhang.- -
Abolhassan Banisadr och Ebbe Carlsson. I november 1987 publi-
cerades tidningsartiklar, i vilka ex-presidentIrans Banisadr uttalade att
Olof Palme mördats för han börjat undersöka den omfattandeatt
smugglingen krut och till OlofIran. Palme skulle vid dennaav vapen

erhållitundersökning ha kännedom finansieradeIran krigetatt motom
Irak med narkotikaaffarer.

frånI brev Nils G Rosenberg, till UlfUD, Karlsson, RPS, iett
december föreslår1987 UD mordutredningen utnyttjar de polisiäraatt

förkanalerna samtal med Banisadr frånde uppgifter denneett om som
hade förekommit i bl.a. Aftonbladet. också sådanI brevet sägs att en

frånkontakt ambassaden skulle kunna utnyttjas i politiska syften och
skada förbindelserna till Jfr kapitelIran. rollUD:s i övrigt.
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Ulf Karlsson ochslutet januari 1988 skrev PU TommyI genomav
tillfrågades riktigthan detLindström brev till Banisadr därett om var

såpå iuppgifter rörande mordet Olof Palme och dessahan hadeatt om
påtill lämpligtfall kunde överlämnas PU sätt.

år Banisadr Olofi februariI daterat attett uppgavsammasvar
fått vapenhandel kostat honomvetskap narkotika- ochPalme somom

fått information denna handels inter-Banisadr sig halivet. omuppgav
Pakistan, Afghanistan ochnationella anknytning och gällde Iran,som

Östeuropanarkotika till Italien och ochTurkiet. Enligt Banisadr sändes
därifrån affärernaStorlekendistribuerades till USA och Västeuropa.

uppgå år. Banisadrmiljard dollar Slutligen meddeladeskulle till 1 per
chefer i sinde iranska affärsmannen och derashan hadeatt namnen

ago.
från förlagsdirektören EbbeDärefter finns i uppslaget handlingen

utanför denCarlsson jfr kapitel utredningsverksamhetFortsatt
Carlss0n-affären registre-reguljära mordutredningen den s.k. Ebbe

april 1988, bär rubrikenHandlingen, daterad i börjanrad. är avsom
framgårhandlingen Ebbe CarlssonSamtal med BANI SADR. Av att

Åhmanssonsdåvarandepå rikspolischefen Nils-Erik uppdrag samma
Banisadr i dennes hem utanför Paris, där handag besökt ex-presidenten

uppgifter och berättati Banisadr hade utvecklat sina tidigarelevde exil.
lång fått frånbrev före dettaföljande. hade för tid sedanbl.a. Han ett en

flytt till Västtyskland. hademedlem i revolutionsgardet, vilken Mannen
till Pakistan bekämpaberättat han haft uppdrag nära gränsenatt att

fått för signarkotikasmugglingen. sin tjänst hade klartI attmannen
anledningledande iranier inblandade i handeln. I av mannensvar

information narkotikahandel.berättelse hade Banisadr sökt Iransom
ÄvenRafirminister för revolutionsgardet, D.sköttesDenna enav en

skulletill kända ayatollor, vilka Banisadrrad söner namngav, vara
fått bedriva denna handel,bland de inblandade. hade lovDessa att

hårdvalutaskaffa i form Aveftersom den syftade till att av vapen m.m.
digne”, helt oberoendeBanisadr beskrevkälla, som som som varen

erhållitinne i hade hanÖvriga och dessutom befann sig Iran,somav
fått byteshandel ochuppgift Olof Palme kännedom denna attatt omom

då använda sittOlof Palme hade försöktsvenska inblandade.vapen var
blevför handeln. Eftersom han därigenominflytande ettatt stoppa

låtakrigföring hade högsta ledning beslutathinder för Irans Irans att
sig saknaBeträffande Robot 70 hade Banisadrmörda honom. sagt egen

finns och den spelatinformation tillagt alla den därsäger attattmen
fråga frånPå Ebbe Carlsson haderoll i kriget. särskildavgörandeen

angående okunnigBanisadr relationen Iran-PKK hansagt att var om

22 aktningsvärd.betyder ungefär hög ellerDigne franskt ordär ett som
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PKK han kände till uppgifterna mordet Olof Palmeatt attmen om
skulle ha beslutats och planerats i Damaskus. mycket skeptiskHan var
till dessa uppgifter.

juniI 1988 höll PU Ingemar Krusell, Sören AlmbladM, Jörgen och
Solveig Riberdahl förhör med Ebbe Carlsson. Ebbe Carlsson infor-
merade bl.a. PKK:s relationer till vilkaIran, han kommit in-attom

sig för via erhållitden information han tidningsläsningtressera genom
och Hans Holmér. Han berättade sitt och polismannen Per K:som
besök hos Banisadr. Han hade uppfattat denne välvilligt inställdsom en

beträffande lösningen mordet hade hans berättelse varitperson men
hållen.allmänt någraBanisadr hade inte källor. Ebbe Carlssonnämnt

framhöll vidare hans slutsats relationerna mellan Iransatt attvar
ledning och PKK kunde beläggas tidningsurklipp och attgenom m.m.

därmedPKK kunde ha haft roll i inträffatdet i Stockholm. Hanen som
långsöktmenade det franska lågvapenhandlares vredeatt att tro attvar

bakom mordet. Motivet borde i stället sökas i det farligaste Olofsom
Palme höll med medlingsuppdraget i kriget Iran/Irak. I slutet av-
förhöret finns följande antecknat Förhöret fortsättningsvis Olofavser
Palmes förhållandenpersonliga och relationer inom och Sverige.utom

har vid förhöretDet överenskommits CARLSSON informationer iatt s
ingådetta avseende då sådanskall i protokollet, de deär art attav

något spaningsuppslag i mordfallet.utgör

Göran Bundy. I 1988 hördes den förre ambassadören i Teheran,mars
Göran Bundy, upplysningsvis PU. Bundy, ambassadör iav som var
Teheran under tiden april 1980-juni 1985, berättade bl.a. följande.
Kriget Iran/Irak bröt i september 1980. efter fickKort krigsutbrottetut
Olof förfråganPalme villehan bli medlare i kriget. OlofFN:sen om
Palme kom därefter under tillfällen 1980, -81 respektive -82tre att- -
besöka SåvittIran i denna egenskap. Bundy kunde bedöma uppskattade

OlofIran Palme medlare landet ville inte kriget.ha slutsom men
ocksåIran uppskattade Olof Palmes besök hos senapsgasskadade

iranska någrasoldater sjukhus i Uppsala. Inte heller fannsett
fientliga uttalanden Olof Palme i iranska Påtidningar. särskildom
fråga till Bundy denne hört talas iranska prästerskapet vidattom om en
sammankomst den 9-11 februari 1986 skulle ha beslutat Olofom
Palmes avrättning, svarade denne han aldrig hört talas detta ochatt om

något sådanhan inte kunde motiv för beslut. juli 1983 hadeIatt ettse
Bundy blivit uppkallad till iranska UD hade uttryck förgettsom
missnöje frånmed vissa leveranser Bofors uteblivit. Bundy hadeatt
funderat dessa leveranser varit föravsedda den kemiskaöver om
anläggningen utanför Isfahan eller det gällt färdiga vapensystem.om
Under försommaren också1985 hade det ryktats Olof Palmeattom
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ansåg långsöktBundy det försökakrutleveranser till Iran. attstoppat
någon irritationen ochfinna koppling mellan mordet Olof Palme och

ställts i utsikt.ilskan i Teheran han leveranseröver stoppatatt som
något påtyddeSlutligen Bundy det inte framkommit attatt somuppgav

fått några frågoraldrig härom,Robot 70 skulle finnas i Han hadeIran.
från militärattachéer.varken andra ambassader eller

Christian Leffler,från oktober 1988 upprättade UD,PM UD. I en
krigsmaterielfrågorGulfstatema, och Olofpromemoria beträffande

saudiska kungafamiljen. PromemorianPalmes relationer till den är
innehållerpåstådd tillmycket kortfattad. Beträffande Iranvapenexport

tjfanteckning Kuwaits ambassad i augusti 1985 hosden endast atten
tillutrikesminister Gertrud Sigurdsen klagat svensköver vapenexport

månadpromemoria konstaterade KMIEnligt dateradIran. attsammaen
försåldes svenskainte sig tillverkades ellernämnd utrustning avvare

företag.

från augusti 1991 inkom till PUYtterligare material Henrik W. I ytter-
från för kännedommaterial Henrik Henrik skickadeligare W. W ett

frågor utredningsmanhäfte 113 svensk till Iran. Envapenexportom
tvåmaterial sammanställ-vid har i anledning dettaPU upprättatav

innehållet.respektive april 1992,ningar, daterade i oktober 1991 över
ingår också Williamsammanfattningsvis vad HsammanställningamaI

påståttangåendeCIA-avsnittet uppgivit kontrakt leveransse ett om
sammanställningamaBoforsvapen till under tidsperiod. IIranav samma

Henrik har indicierrelativt omfattande bl.a. Wsägsär attattsom- -
våren tillBofors planerade sälja 400 Robot 70 via Singapore1985 att

uppgifterVid jämförelse mellan Henrik och William HzsIran. W:sen
påfallande. Enligt Henrikutredningsmannen olikhetemakonstaterar äratt

Olof kunna denneskulle motivet för mordet PalmeW att stop-vara
så mordet.till skulle i fall ligga bakomvapenleverans Iran. Iranpat en

exporteradeEnligt William skulle motivet i stället SverigeH attvara
inte CIA ochtill vilket USA och Israel kundeIran, acceptera.vapen

därför mordet.Mossad skulle ligga bakom
från Henrikytterligare omfattande materialI november 1991 inkom

består BoforsMaterialet kalendarium händelser rörandeW. överettav
påstådda vapenaffärer med Iran.

Boforsutredningen, registreradSammanställning upprättad i PUi
upprättad i1992. april 1992 registrerades i sammanställningI PU en

utredningsmannenBoforsutredningen spaningsledaren Bengt B ochav
uppgifter tydaSammanställningen, kanBengt P. upptar attsom som

i novemberkrigsmateriel förekommit till Iran, dateradleveranser ärav
efter upprättandet till1986. Sammanställningen i original skickades
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länspolismästare Hans Holmér. Originalet förvaras enligt anteckning i
Holmérs s.k. SammanställningenUD-pärm. omfattar fem sidor och

uppgifter frånunder 21 punkter varandra delvis oberoen-upptar sex av
de källor. Slutsatsen Bengt B och Bengt drar det inte kanP är attsom
uteslutas vissa uppgifter riktiga.äratt

Övriga uppslag

Carl Fredrik Algemons död. Krigsmaterielinspektören Carl Fredrik
Algemons död berörs flera ställen i avsnittet behandlas främst imen
två uppslag.

juniI 1988 har registrerat frånPU handlingar Boforsutredningentre
Tvårörande Algemons död. innehållerdem uppgifter utred-av som

ningsmannen erhållitBengt vid byråchefenP samtal med Christer
Ekberg vid Säkerhetspolisen i oktober 1987. den första handlingenI
redogör Christer Ekberg för hur han den 15 januari 1987 kl. 21.00 i
egenskap jourhavande polischef vid Säkerhetspolisen meddelades attav
Algernon omkommit vid T-Centralen. såvälHan hade ringt Carlupp

ÅbergJohan Jörgen Holgersson och kvällsom senare samma samman-
träffat med Holgersson och tekniker i lokaler. före-UDH:s Man hade
tagit ytlig teknisk undersökning Algemons tjänstemm där-ochen av
efter förseglat därpådörren. Dagen hade undersökningen noggrannare

Därefter hade lämnats till Stockholmspolisen.ägt överansvaretrum.
Den andra handlingen innehåller uppgifter Ekberg viaattom

fåttHolgersson fru Algernon ville ha Sammanträffande medveta att ett
Boforsutredama. Den tredje handlingen protokoll samtalär överett ett

hållitBengt P med fru iMargareta Algernon oktober 1987.som
Margareta Algernon berättade bl.a. följande. troddeHon makenatt om-
kommit olyckshändelse. på någothade inteHan sätt uppträttgenom en
konstigt före händelsen varför begåtthon inte trodde han självmord.att
Såvitt hon kände till hade han inte heller blivit för hot ellerutsatt
liknande. Efter julhelgerna hade han legat hemma i förkylning under en
veckas tid. åktLördagen den 10 januari hade han förkylningen introts

med Anders Carlberg. hade enligtmöte Mötet maken gälltett en ny
smuggelaffar Oman. Torsdagen den 15 januari 1987 hade makarna—

åktvanligt till sina arbeten. Maken hade berättatgemensamt attsom
han under Vålådalen.söndagen skulle företa tjänsteresa till När deen
skilts hade hennes då,Hej vi ikväll". Att hon troddesagt attman ses
hennes make fallit offer för olyckshändelse förklarade hon med atten

vårdslöshan brukade ståganska i tunnelbanan och ofta näravara
dåligperrongkanten. påHan hade hörsel högt blodtryck,vänster öra,

förkylningsfeber i kroppen och i knä, vilket kunde harester ont ettav
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tunnelbanespåret. efter makensbidragit till han fallit Dagenatt ner
talat med utländskdöd hade okänd ringt. Mannen, somen man

någonbrytning, Palmes fel det hänt. Efterhade detsagt att attvar
fåttvecka hade hon liknande samtal. mitten september hade honIett av

honblivit kontaktad Cats Falcks berättat Cats närattav mamma som
undersökning rörandeförsvann varit i färd med avslutaatt en

nedan.vapenhandel och dataaffärer Cats Falck,om se
kortfattad promemoriaUnder uppslag finns mycketsamma en

i september 1996. promemorianupprättad Lars Jonsson, PU, I sägsav
utredningen kring Carl Fredrik Algernons död torsdagen denbl.a. att

januari 1987 kl. 17.54 vid T-Centralen i Stockholm handlades15 av
Kammaråklagare Wolfpolismyndigheten i Stockholm. beslötTorsten

medfebruari 1987 förundersökningen skulle läggas nedden 17 att
motiveringen gämingen utgjorde brott.att

finns tidningenUnder det andra spaningsuppslaget artikel Z nren ur
Säpo-chef: Olof Palme blev Algernons6 1992 med rubrik Mordet

skriven Henrik Bakgrunden till artikelndöd. Artikeln W.är ärav en
gjort under Boforsutredningen.dagboksanteckning Bengt B An-som

teckningen "Vidare meddelade Ljungwall han vidlyder att ett samman-
Sven-Åke SÄK, mitten 1987träffande med Hjälmroth, i septemberav

Sven-Åke dåHjälrnroth hade hantalat Algernons dödsfall. attsagtom
Algernon vid död förlorat viktigt stödhade uppgifter Palmes ettattom

hetlufteni sin och därför inte orkat leva vidare iverksamhet KMIsom
kring Boforsaffärema.

Sven-Åkeår förhörde Hjälrnroth i anled-slutet juni PUI sammaav
Sven-Åke uppfatt-tidningsuppgiftema. Hjälrnroths bestämdaning av

då högstning han talat allmänt med Ljungwall och lämnatatt envar
vad kunde ligga död.personlig uppfattning bakom Algernonsom som

Sven-Åke formuleringen hade uppgifterHjälrnroth reagerade över
om, vilket alldeles fel. hade haft personlighan menade Hanvar

medkontakt Algernon 1976 och hade vid flera samtalmed sedan
fått sig trängdhonom känsla Algernon kändeatt mer av upp-en av

kring Boforsaffärema efter Olof Palmes död.märksamheten

1997 inkomJournalisten Falcks död. 8 aprilCats Den ett anonymt
påstodsskrivet det fanns sambandbrev engelska. I brevet ettatt

Carlmellan Cats Falcks Gräns död i november 1984 ochoch Lena
GränsFredrik Algernons död i januari 1987. Cats Falck och Lena

sittande i bil iförsvann i november 1984. hittades sedan dödaDe en
framgåskulle hemligaHammarby-kanalen i maj 1985. Sambandet av

från kommit fram efter dendokument östtyska säkerhetstjänsten som
såvälåterföreningen. Cats Falck ochtyska Enligt dokumenten skulle

blivit mördade. Cats Falck skulle haGräns Algernon haLena som
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dåmördats hon undersökt vapentrade gick via Rostock. Honen som
erhållithade dessförinnan vissa handlingar denna vapentradeom av

TvåAlgernon. mördare skulle leva i by Berlin bynochnäratreav en
skulle skyddas videokamerorav m.m.

En utredningsman vid RPS kriminalunderrättelsetjänst har samma
dag brevet kom in gjort tjänsteanteckning han medatt pratatsom en om
Lars Jonsson, PU, deltog i utredningen Cats Falcks död. Larssom av

hadeJonsson det sig olyckshändelse. Vidare harrörtuppgett att om en
utredningsmannen antecknat kollega vid gåttPU hade igenomatt ut-en
redningen kring Algemons död. Enligt denne hade Stockholmspolisen
gjort mycket grundlig och bra utredning omständigheterna kringen av
Algemons död och det fanns enligt utredarens ingenmening tvekan om

begåttAlgernon självmord.att

Sammanställning

I 1990 upprättade utredningsman inom kortarePUmars en en pro-
memoria benämnd Avsnitt Q redogörelse och förslag. I prome--
morian avsnittet vid denna tidpunkt bestod 35-talatt ettuppges av
uppslag, kunde delas in i huvudmotiv. förstaDet huvudmotivettresom
innebar "mulloma" i Teheran påskulle ha beordrat mordet Olofatt

påstodsPalme eftersom han ha vapenleveranser till Iran. Enligtstoppat
det andra huvudmotivet skulle Irak ligga bakom mordet grund attav

påstodsBofors ha levererat till Iran. tredje huvudmotivetDetvapen var
Olof Palme påmördades uppdrag internationella vapenhandlar-att av

maffian eftersom han personligen försig denengagerat att stora
vapenexportordem falthaubitsar till Indien skulle till Sverige iav
stället för till Frankrike. Enligt utredningsmannen hade inget konkret
framkommit styrkte den första eller den andra motivbilden. Be-som
träffande den tredje motivbilden pekade utredningsmannen detatt

Anders Carlberg det helt Olof Palmes förtjänsttrots att uppgett att var
Sverige erhöll ordern inte fanns någonting kunde styrkaatt ettsom

samband mellan motivbilden och händelsen Sveavägen den 28
februari 1986. Utredningsmannen föreslog utredningen i avsnittetatt
skulle kompletteras utredningsåtgärd;med förhör med Karlett nytten

jfrL ovan.

Övriga uppgifter

Kommissionen har inhämtat viss ytterligare information kring utred-
ningen detta avsnitt, nedan Sammanfattande anmärkningar.av se
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offrets"Kartläggning5.12 Avsnitt T av-
förhållandenpersonliga

Allmänt5.12.1

delvis Olof Palmestips helt elleravsnitt har 40-talI T rörett som
förhållanden Några lett tillregistrerats. dessa harpersonliga om-av

utredningsåtgärder. särskilt s.k. Harvardärendet.gäller detfattande Det
anledningfrån granskningssynpunkt elleruppslagDe av annansom

uppslagRedovisningen vissaredovisas nedan.bedömts intressanta av
några fall, vi intei övrigt.översiktlig vad den Iäränär sommer

angående iföljt lösa hypoteserredovisar, utredningenhar personerupp
ha hyst tilleventuellt skulle kunnaOlof Palmes omgivning, aggsom
frågai inte varitvisatalibikontroller,denne, attsom personernagenom

inblandade.

händelserna vidHarvardärendet5.12.2 s.k.Det -
i Stockholms länLänsrätten

återfinns före-utredning PUi detta avsnitt denUnder uppslagett som
Stockholms länvid itagit i anledning händelserna Länsrättenav

då överklagande i detfebruari 1986, Olof Palmesden 28länsrätten
från dataregistret ochraderades det internaHarvardärendet över-s.k.

enligt vadUtredningen initieradesförsvann.klagandehandlingarna som
iframgår tips och händelserna haruppslaget utretts treettgenomav

september-december 1987 ochomgångar: 1986-mars 1987,mars
1993.januari l991-mars

förundersöknings-del förutom detKommissionen har dennai
material. Vidare harvisst oregistreratregistrerade PU-materialet använt

finns hos länsrätten ochdokumentationkommissionen denanvänt som
ärende.dettarörsom

vid länsrättenBakgrund och händelseförlopp

vidföreläsareOlof Palme inbjudanUnder hösten 1983 fick att varaen
Föreläsningen skulleMemorial Lecture i USA.Jeny Wurff äga rum

23 utredningsåtgärder i kapitelavsnitt redovisadei dettaGenerella är
24 målen 22671-8622670-86 och SStockholms län akter i SiLänsrättens samt

Åke underLundborg, diariefördalagmannenminnesanteckningar upprättade av
169/86.Adm. ärende dnr



586 Enskilda uppslag SOU 1999:88

antingen vid John F Kennedy School of Government, tillhörande
Harvarduniversitetet, påeller AFSCME:s American Federation of
State, County and Municipal Employees kansli i Washington D C.
Olof Palme tackade till inbjudan. Vid telefonsamtal i februariett
1984 mellan Hans Dahlgren, rådgivareutrikespolitisk isom var
Statsrådsberedningen, och Hale Champion, Executive vid JohnDean F
Kennedy School of Government, bestämdes tidpunkten för föreläs-
ningen till år.den 3 april Vid samtalet framförde Hanssamma
Dahlgren Olof Palme inte brukade arvoden för föredragatt ta emot av
detta slag. Vidare aktualiserade Hans Dahlgren Olof Palmes vägnar

Olof Palmes Joakim önskade komma till John F Kennedyatt son
School of Government och där följa undervisningen tid. I sambanden
med Olof Palmes vistelse vid för föreläsningenHarvard berördes
frågan Joakim Palmes önskemål Den 18 maj 1984 ficknytt.om
Joakim frånPalme telefonbesked John F Kennedy School of
Government han tilldelats stipendium och han välkommenatt ett att var
till universitetet under höstterminen.

Den 25 juli 1985 deltog Olof radioutfrågning.Palme i till-Hanen
frågades då erhållithan något arvode för sin föreläsning vidom

någotHarvard och förelågsamband med Joakim vistelsePalmesom
vid Harvard.

Den 27 juli 1985 skrev Olof Palme brev till skattemyndigheten. Iett
brevet skrev han han inte hade kännedom något samband mellanatt om
föreläsningen vid Harvard och Joakim Palmes vistelse där.

Den l augusti 1985 fick Olof Palme kommunikégenom en av
Harvarduniversitetet stiftelsen Jerry Wurff Memorial överförtveta att

belopp 5000 dollar till Harvarduniversitetets stipendiefond, frånett om
vilken Joakim erhållitPalme sitt stipendium.

Taxeringsnämnden fann sedermera förelågdet mycket starktatt ett
samband mellan den föreläsning hållitOlof Palme hade i april och det
stipendium månaderhöll ansågsStipendiet i realitetensonen en senare.

Olof Palmes förarvode föreläsningen. Taxeringsnämnden togvara
därför värdet stipendiet 5 000 dollar eller 40 000 kr till be-upp av - —
skattning hos Olof Palme.

Olof Palme missnöjd med taxeringsnämndens beslut och klaga-var
de därför till länsrätten. Besvärshandlingama överlämnades via bud till

Åkechefen för domstolen, lagmannen Lundborg, den 26 februari 1986.
Handlingarna tvåin i exemplar. De ankomststämplades, registre-gavs
rades och uppgifterna matades in i datorn dag.samma

Den 12 1986 förmiddagen skulle registratorn lägga inmars en
kopia i akten. då återfinnas.Akten kunde inte Registratom eftersökte
målet någradatorn uppgifter målet fanns inte. Vid kontrollmen om
visade måldet sig 34 registrerats in den 26 februari bara 33att attmen
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mål målfanns raderats i sin helhet. hade skett denkvar. Ett hade Detta
frånfebruari terminal 23, placerad registrerings-28 länsrättens

få bekräftelseVia försökte personal vid länsrättenenheten. DAFA
fåmål vilken tid-det Olof Palmes raderats reda vidsamtatt var som

På ringde Lundborgpunkt raderingen skett. eftermiddagen den 12 mars
överåklagaren hade hänt.Claes Zeime och berättade vad somupp

Sent eftermiddagenZeime lovade kontakta Hans Holmér. samma
HåkanHåkankorn Stockholmspolisen, besök hos länsrätten.dag

avvakta med formell polis-S och Lundborg korn överens attom en
till länsrätten själv saken ytterligare. Vid 17-anmälan dess utrettatt

Oloftiden dag bekräftade de s.k. stjärnnumrenDAFA attsamma
mål måletoch raderat överensstämde.Palmes som var

delete-transaktion13 1986 meddeladeDen DAFA attmars en
vidradering skett den 28 februari kl 18.23. Samma dag kontrollerades

efterlänsrätten vilka flexat denna tidpunkt.utpersoner som
delete-transaktionen kl.Den 14 1986 bekräftade DAFA attmars

mål.Olof Vidare meddelade18.23 den raderat Palmes DAFAvar som
terminalen 16.00 28 februari ochden aktuella hade kl. denstängtsatt

varit mellan 18.23 och 18.30. Under denna tidkl.öppen nytt senare
måstepåpekat behörig-hade först för användaren denne haattsystemet

varit innehetskort. Förutom delete-transaktionen hade användaren även
mål. Håkan Soch tittat Lundborg kontaktade under dagenett annat

händelseutvecklingen. Samma dag efterlystesoch rapporterade om
handlingarna internt inom länsrätten.

det25 1986 gjorde länsrätten formell polisanmälanDen mars en om
inträffade.

6 februari 1987 biföll länsrätten Olof PalmesI dom den över-en
klagande. egentliga domskälen löd i denna del följandeDe sätt.

flera omständigheter för det faktumEnligt länsrättens bedömning talar att
avstått från för haft för JoakimOlof Palme arvode föredraget betydelseatt

erhållande anledningPalmes stipendium. finns emellertid inteDet antaav
avstått frånde Olof Palme lämnade uppgifterna han villkorslöstatt attav

tillinte haft kännedom överföring arvodesmedelarvode och hanatt om av
måletstipendiemedel felaktiga. bakgrund vad framkommit iMotär av som

sådana förhållanden föreligger de tillkan det inte klarlagt attattanses
beskattninguniversitetets stipendiefond överförda medlen skall tilltas upp

såsom bifaller därför besvären i denna del.arvode. Länsrätten

utredningPU:s

bekant1986 kontaktades polisassistenten Jan FDen 17 sommars av en
överklagande tillberättade Olof Palme den 26 februari lämnat in ettatt

berättadehennes arbetsplats. Kvinnan arbetade vid länsrätten. Hon
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vidare i mitten vecka 10 haft anledning framplockaatt attman av
dåhandlingarna. hade återfinnas.De inte kunnat Vid slagning ien

dataregistret saknades Enligt någonärendet. kvinnan hade chefernaav
kontaktat polisen sig inte ha tid med saken. Polisassistentensagtsom
förde följande dag uppgifterna vidare till mordutredama.

spaningsuppslagDetta den första handling iregistrerats PUär som
rörande händelserna vid länsrätten. I arbetsmaterialet finns emellertid

Håkankriminalinspektören frånS upprättade anteckningar det besökav
denne gjorde vid länsrätten den 12 anteckningarna fram-Avsom mars.

går länsrätten önskade formell dåavvakta med polisanmälanatt en man
först ville utreda saken internt.

Några dagar den 21 1986, kontaktade advokaten Bertilsenare, mars
S BertilPU. S hade varit Olof Palmes ombud i ärendet vid länsrätten.

hadeHan dag blivit uppringd journalist vid TT. Dennesamma av en
frågathade Bertil S hört originalhandlingarna i Harvardärendetattom

försvunna och frånärendet raderats länsrättens dataregister denattvar
februari.28

utredningsomgången.Första Stockholmspolisen inledde förundersök-
ning i ärendet den 25 1986. Av anteckning, daterad den 29mars en
april 1987 och upprättad polisintendenten Gunnar framgårSeverin,av

förundersökningen lades ned den 18 1987. Av anteck-att mars samma
framgår ocksåning avdelningschefen vid Rikspolisstyrelsen Ulfatt

frånKarlsson och Solveig Riberdahl förundersökningsledningen tagit
del utredningen.av

arbetsmaterialet framgårAv polisen med undantag inriktatatt ett
utredningsomgångutredningen i denna första på de fem personer som

med flextidskort länsrättens efter dålokaler den tidpunktpasserat ut ur
raderingen registrerats kl. 18.23. Förhör hölls med drygt tiotalet

någraDärutöver har kontrollerats, främstpersoner. personer genom
utredningsåtgärderregisterslagningar. De vidtagits beskriv-välärsom

i frånden promemoria refererasPU nedan.na som
I arbetsmaterialet finns anteckning, daterad den 16 april 1986,en

kriminalkommissarien Lennart Thorin, i anledningupprättat ettsom av
samtal han haft med utredningsman vid Utredningsmannen hadePU.en
uppgivit vissa misstankar fanns boende i Sollentuna,Lars L,att att

någotskulle kunna ha med länsrättens Olof Palme-ärende Larsgöra.att
skulle årenL utbildad tekniker han de arbetat vidäven senastevara om

socialbyrån i påstodsTensta. Lars L ha varit god med bomb-vän
mannen och umgåttskumpan till denne ha förtroligt medsamten en

i denna krets tekniker och specialist data. Avannan person som var
framgåranteckningen inte påvarför eller vilket Lars L skullesätt vara

inblandad i händelserna vid länsrätten.
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mittendaterad ipromemoria,utredningsomgången. IAndra aven
länsrätten har PUDataintrång irubriken1987, medseptember m.m.

bak-beskrivspromemorianIhändelserna.sammandraggjort ett av
vidtagitsutredningoch denöverklagandeOloftill Palmesgrunden som

framgår bl.a.promemorianutredningsomgången. Avden förstai
följande.

överklagandehandlingarnalämnadesfebruari 198626Den person-
Åke tillhandlingarnavidarebefordradeLundborg. Dennetillligen över

lämnade Björn DdagBjörn Sammaregistreringsenheten D.chefen för
ocksåuppgift korndata. Dennaregistrering attförhandlingarna

handlingarna,Därefter ladesH.utföras Anettedag somavsamma
iförvaringin försorteradesvilketaktomslag ett21, itilldelats rotel ett
be-kopiabehöllBjörn Dregistreringsenheten.särskilt avenrum

åter-skulleveckorhanNärsittsvärsskrivelsen ett senareparrum.
originalhandlingarnaupptäcktesaktomslagetkopian tillställa att var

handhadedataregistret. DAFAisaknadesärendetochborta omsomatt
säkrades.line-bandetoch det s.k.kontaktadesdatasystemlänsrättens on

ärendeframgått, Olof Palmesklarlades,Genom DAFA sätt attovan
terrni-vidsketthadeRaderingenfebruari kl. 18.23.den 28raderats en

föregåttshaderegistreringsenheten. Denpostöppningsrummetinal
siganvändaraderingutföranågon försöktförst attutan avatt enav

transak-förterminalenhade använtsDessförinnanbehörighetskort. en
termi-haderaderingenefter16.06. Omedelbartkl.tion ägtsom rum

hadetransaktionDesiree H. Dennafråga kvinna,ställtsnalen enomen
upphört.terminalenvidaktivitetenhadeDärefter18.30.avslutats kl.

aktuellpå länsrättenvarit kvaranställdavilkakontrollVid somaven
kl.efterflextidskortsittfemsig använtvisade dettid att personer

registre-två och SHarbetadefem18.23. dessaAv personer —-
ABAB-vakten19.00.efter kl.stämplathaderingsenheten. Bägge ut

kl. 19.27.i lokalernaronderingföretagithadeHTommy
förhörunderockså vadi korthetåtergespromemorian sagtsI som

med elva personer.
honpå registreringsenhetenassistentarbetade attS uppgavsomsom

Honsåhaft myckethon göra.eftersomkväll arbetat attdenna över
kvarfannsnågra andratillmärkehade inte lagt personerom

underSpromemorian kommenteras18.23. Iefter kl.arbetsplatsen att
förtegen.anmärkningsvärtförhöret verkat

slutetsedanregistreringsenhetenkontoristarbetadeH, somsom
medsmåningom han tillsammanssåmedgav1985,november attav

besvärs-Olof Palmeshastigast tittatfaktisktPpraktikanten som
namnteckning. EnligtPalmesintresseradevariteftersom dehandling av

frågatefter habesvärshandlingenframplockatdet attPH omsomvar
raderar i datorn.till hursig inte kännai datorn. Hdenna manuppgav
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alltså praktikant, arbetade registreringsenheten sedansom var
den 25 februari 1986. Han medgav han den 27 eller 28 februari,att
efter ha slagit påärendet datorn, nyfikenhetatt plockat framupp av
besvärsakten och tittat i den. Därefter hade han tillbaka akten.stoppat
Eventuellt hade han påtittat handlingen tillsammans med H.

Desiree H, någonärende tittat i datorn omedelbart eftervars
raderingen, kände inte till hon överklagat skattebeslut hän-att ett utan
visade till modern, Gertrud H.

Gertrud H hon avfattat besvären för dotterns räkningattuppgav
Österrike.eftersom dottern bosatt i På frågasärskild berättade honvar

Österrikefamiljen i hadeatt släktingnära arbetadeen ettsom
departement och varit personlig god med Olof Palme.vänsom

I promemorian ocksånämns fingeravtrycksundersökningatt en
gjorts Desiree Hzs besvärshandling och jämförelse mellanav att en
handlingen säkerställda avtryck och S:s fingeravtryck givit negativt
resultat.

Promemorian avslutas med konstaterandena nycklar och be-att
hörighetskort lär drift expertis bedömer detsamt attvara vara
praktiskt uteslutet radering sketttaget plats i länsrättensatt änannan
lokaler.

Av PU upprättad anteckning, den daterad iäven septemberen av
1987, framgår det efter genomgång utredningenatt rörande datain-av
trånget vid länsrätten och efter samråd byråchefenmed bl.a. hos Riks-
åklagaren Jörgen Almblad beslutats fortsatt bearbetning materia-att av
let skulle ske.

Några dagar PU kontakt med den utredningsmantogsenare som
handlagt den tidigare utredningen vid Stockholmspolisen. Utrednings-

vid denna kontakt in- och utpassering till respektiveattmannen uppgav
från länsrätten kunde ske flextidskort användes, vilket innebarutan att

sådana passeringar inte registrerades.att Mot den bakgrunden utökades
kretsen de kunde misstänkas ligga bakom raderingen och hand-av som
lingarnas försvinnande från de utredningen tidigaresex personer som
varit huvudsakligen inriktad på till hela länsrättens personal 250ca-
personer.

ÅkeI oktober 1987 förhördes lagmannen Lundborg tvåvid
tillfällen. Han bl.a. länsrätten årredan flera tidigare tagitattuppgav
bort instruktionen för radering instruktionspärmama.ur

I mitten oktober 1987 gjordes slagningar i brottsregistretav
samtliga 266 anställda vid länsrätten och Mellankommunala skatte-

hade kontorsgemenskaprätten, med länsrätten. Vidare kontrolle-som
rades någon dem aktuell hos Säkerhetspolisen, förekom iom av var
persondokument i förundersökningsregistret eller registrerade ivar
vapenregistret. Pass/körkortsfoton fram samtliga. Kontrollematogs
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Tvåför brott.dömtsAnnieochnågra bl.a. Hutvisade att personer,
förundersökningsregistret. Denitidigareförekom sedananställdadeav

den andraochfantombildernatips baseratlämnathade ett en avene
fordon VW-passathafthonanledningihade hörts ett upp-att enav --

ianställda förekomhandfull depå plats. Enställd viss vapen-av
skullenågot registrerathadedemingenregistret, vapen somavmen

mordvapnet.kunna utgöra
StockholmshosAlmbladhemställde Jörgen1987oktoberslutetI av

brottmål tings-rättshjälp iinbördesframställning attitingsrätt omen
hållamyndigheterösterrikiskauppdraskulle attUDrätten genom

utredningendet iAnledningenDesiree H.medförhör attangavs vara
uppgifterOlof framkommitPalmestatsminister attmordet omav

utredningen.förvärdeupplysningarlämnaskulle kunnaDesiree H av
komförhöretframställningen och ägabeviljadetingsrätt attStockholms
Under för-1987.decemberWien iBundespolizeidirektion ividrum
förevisadesDesiree Hvid PU.två kriminalinspektörernärvaradehöret

Mellankommunala skatte-ochvid länsrättenanställdafotografier deav
kundeövrigtheller inågon dem. Intekände inte igenHonrätten. av

framåt.ärendetutredningen ifördenågra upplysningarlämnahon som
före-HonGertrud H.modern,besöktes1987novemberbörjanI av

ochvid länsrättenanställdasamtligaockså fotografiervisades av
någon. Be-igenhon kändehellerInteMellankommunala skatterätten.

visadeOlof Palmemedgodskullesläktingen vänträffande varasom
träffatvarkenhaderiktig. Vännenuppgift intesig dennadet att var

Olof Palme.medhaft kontakteller
framgår materialet isåvittföretogs stortåren 1988-1990Under av

dockfinnsarbetsmaterialetutredningsåtgärder ärendet. Iiinga ensett
kriminalinspektörenfrån1988,decemberi börjandateradskrivelse, av

julibörjanförhörde iframgår följande. Inge LskrivelsenL. AvInge av
Råna-rån.utredningensamband med-iAnnie F1986 jurist- ettaven

ochvid länsrättenanställdvaritAnnie hadeFAnnie F.bodde hosren
utanför Stock-ägdeAnnie1986. Fi majdär sommarstugaslutat en

för Harrybl.a.brottslingar,tillhåll förutgjordeholm. Stugan ett grova
i juliredantill PUlämnatkriminalinspektörenuppgifter hadeDessaM.

Från sida hadePU:smed där.hanmindes inte1986. Han pratatvem
ochlänsrättenhändelsernamellannågra kopplingarinte settman

Även uppgifternaövrigt hade möttiOlof Palme. svagtmordet
kurdspåret. LInges.k.med dethöllutredarnaeftersomintresse,

till ihöllbrottslingarpåtalat dessabestämdhetmedhade att somgrova
derastankemedkontrollerasborde storaAnnie Fzs sommarstuga

hadå kunde tänkasoch dessanarkotikahandelnbrottslighet inom
behovperiod idennavidAnnie Ftillgång storttill avvarvapen.

skäligtolagligheterutförafinnaskundemotiv motvarför attpengar,
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arvode". Skrivelsen avslutas med Eftersom intresset från Palmeut-
redarna mycket svalt beslutade jag mig för fundera vidarevar att
och lämna uppgifter i övrigt.

I anledning denna skrivelse har kriminalkommissarien Lennartav
Thorin i december 1988 upprättat promemoria också den baraen som
återfinns i arbetsmaterialet. Av promemorian framgår Thorin rekvi-att

de arkivhandlingar vid dennarerat tid fanns rörande Anniesom att
han samtalat med den utredningsman handlagt den första utred-som
ningen erhållitoch vissa upplysningar. Samtalet och upplysningarna
finns redovisade Thorins slutsats det inte framkommitattmen var
något pekade Annie någotF i avseende haftmot att med desom
försvunna handlingarna Han konstateradegöra. avslutningsvisatt att
ingen ytterligare utredning rörande detta kommer verkställas.att

Under 1989 hörde sig till PU och tipsadesommaren en person av
Annie varit Sigvard Czs jfratt kapitel bl.a. Utredningom som

avseende Christer P:s tillgång till flickvän,vapen arbetat vid läns-
vid tidenrätten för mordet.

Tredje utredningsomgången. årsskiftetKring 1990/91 började PU
utreda händelserna vid länsrätten.nytt att I mitten januari 1991av

beslöt chefsåklagaren Anders Helin förundersökningen i ärendetatt
återupptas,skulle tvåmed H och P misstänkta.nu personer som- -

Under januari och februari hölls förhör med handfullen personer
H ochutöver P. Av dessa hade förhörts redan underett par personer

den första utredningsomgången. En dem hördes biträdandeav som var
chefen för registreringsenheten, Birgitta H. Birgitta ansågH P vara en
försigkommen och berättade han han började vidnärattung man
länsrätten delen tidenstörre vid datorn ochsatt lekte. Enligt Birgittaav
H han kunnig på datorer och han hade utfört saker inga andravar som
kommit kundeatt göra.man

Den 31 januari respektive den februari1 1991 förhördes såväl H
påP Båda delgavs under förhörennytt. misstanke brott,som om

undertryckande urkund dataintrång.ochav
H nekade till misstanken och berättade under det tvådrygt och en

halv timme långa förhöret han arbetat kontorist vid länsrättenatt som
under perioden augusti 1985 augusti 1986. Under denna tid hade han-
bl.a. arbetat med varit mycket intresserad datorer. De hadesom av
arbetat bredvid varandra dataterminaler i postöppningsrummet och
bl.a. registrerat inkommen någraTroligen dagar efter detpost. att
Anette förevisatH Olof Palmes besvärsskrivelse på registreringsen-
heten hade P plockat fram skrivelsen och visat honom. De hade påtittat
Olof Palmes namnteckning. H därefterP hade lagt tillbakaantog att
handlingen. Att H i förhör 1986 nekat påståendettill skrivelsenett att
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inblandad.blirädd förvarithanmed attförklarade Hframmevarit att
PalmesOlofslagitnågot tillfälleockså vidPsigerinrade uppH att

troddehanHfråga attPå särskild attpå datorn.ärende uppgav
minneslutligenhadeH svagtför detta. ettkrävdes avbehörighetskort

besvärsskrivelsen.kopiatagitPatt aven
långatimmarfyraÄven detUnder nästanmisstanken.tillnekadeP

registreringsenhetlänsrättensarbetathanhanberättadeförhöret att
arbetadefebruari. Handen 24börjanmed1986månadernågraunder

dagSammaärenden.inregistreringochpostöppningframförallt med av
på registre-dennavisadesinkombesvärsskrivelseOlof Palmessom
troligentillfälle,VidH.Anette en-troligen ettringsenheten, senareav

tittaförskrivelsenframplocka atttänkthade handärefter,två veckor
erinratsdet PEfter attden.återfinnadå inte attkunde ompå Handen.

tittatochskrivelsenframplockathadefaktiskthantidigarehan attsagt
dentittavelathanriktigtdettahan attpå den, att menvaruppgav

varithanmindes intedå Pinte fanns.dengång och omytterligare atten
behörig-fråganBeträffandeskrivelsen.tittathan omnärensam

fåttdagligenhanberättattidigarehan atterinrades hanhetskort attom
registre-förchefenbiträdandechefen ellerbehörighetskortlåna av

februari. Inte28denarbetathan överintetrodderingsenheten. P att
Desiree H.tillkände hanheller namnet

fingeravtrycks-PUbegärde1991februarimittenI nyenav
be-från Desiree Hzsavtrycketsäkradetidigaredetundersökning av

undersök-från ResultatetP.avtryckmedjämförtsvärsskrivelse, avnu
överensstämmelse.visade ingenningen

PU1991 harfebruarii mittendaterad samman-promemoriaI aven
Promemorianlänsrätten.händelsernarörandeutredningslägetfattat

undersökningeninternainledandeför den somredogörelserinnehåller
för-DAFA,hosundersökningenvid länsrätten,anställdagjorts av

behörighets-användningvidrutinerradering data,vidfarandet avav
utred-återståendeoch Pmed Hförhören samtflextidskort,ochkort

fördetbedömningenredovisades attpromemorianningsåtgärder. I
mordetmellansambandpekadenågotfanns ettintenärvarande som

länsrätten.händelsernaoch
i länsrättensronderingABAB:sutredaPUbörjade1991I mars

utläsaskundemarkeringslistor atts.k.Avmordkvällen.lokaler
därefterhadepasserkortABAB:s19.27.kl.påbörjatshaderondering
lokalerfrån länsrättensrespektivetillutpasseringochför in-använts
marke-någon enligtSåledes hadekväll.tillfällenytterligarevid samma

hadeDärefter21.57.eller21.52kl. nylokalerna enlämnatringar
Enligt23.09.kl.utpasseringåtföljt22.25kl.inpassering skett enav

företas.kvällronderingendastskullemed länsrättenavtalet peren
ABAB-vaktdentillfällenvidförhördes somutredningen ettUnder par
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tjänstgjort på kvällen den 28 februari. Han förklarade markeringarna
med han möjligen hadeatt tagit i länsrättens lokalerrast efter utförd
rondering och han möjligen återväntatt till lokalerna undersenare
kvällen för ringa samtal eller tittaatt lite påett TV. Under utredningen,

avslutades först i 1993, hördessom ytterligare väktare ochmars tre en
arbetsledare vid ABAB. I slutet 1993 har PU upprättatav mars en
kompletterande promemoria med sammanfattning den företagnaen av
utredningen i ärendet.

Av anteckning i juni 1993 framgår förundersökningsprotokollen att
i ärendet redovisats åklagarmyndighetentill i Stockholm den 28 mars
1993 och chefsåklagaren Andersatt Helin den l juni år fattatsamma
beslut förundersökningenatt skulle läggas ned,om eftersom åtal för
eventuella brott dataintrång och undertiyckande urkund inteav- -kunde väckas grund preskription.av

Härefter har PU i juni 1997 företagit registerslagningar avseende H
och P. Av dessa framgår H tidigare hade straffatsatt för förskingring
och bedrägeri medan P ostraffad.var

månadsskiftetI september/oktober 1997 höll PU förnyade förhör
med H och P. De underrättades därvid ärendet avskiivet,attom var
eftersom eventuella brott preskriberade, och tillfrågades devar motom
den bakgrunden kunde bringa ljus händelsen. Bådaövernytt nekade

till inblandning.nytt P bedyrade under förhöret han inte hade någonatt
anledning hålla inne med sanningen.att

Övriga5.l2.3 uppslag

Tips två besökande på Lisbethmän Palmes arbetsplatsom

Ett de allra första tipsen registrerats iav detta avsnitt inkom till PUsom
den 1 1986 då arbetskamrat till Lisbethmars Palme hördeen sig.av
Arbetskamraten berättade händelse inträffat tio dagarom en som ca
före mordet, då hon iakttagit två betettmän sig underligt. Männensom

åkthade hiss arbetskamraten ochsamma hademännensom en av sagt
han skulle till "fematt trappor, vilket våningsplandet där Lisbethvar

Palme hade sitt tjänsterum. Mannen hade klivit där och gått in påav en
toalett mitt Lisbeth Palmesemot Efter stund hade hanrum. en
avlägsnat sig någotutan uträttaatt ärende.

Arbetskamratens tips följdes efter några dagar då förhör höllsupp
med Lisbeth Palmes Ävennärmaste chef, Margareta N. Margareta N
kunde beskriva och berättade denne pekatsmannen arbets-att ut av
kamraten, omedelbart hade anmält händelsen till henne.som Margareta
N vid förhöret vidare det under eftermiddagenuppgav att den 28
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någon störreintearbetskamraterLisbeth Palmesblandfebruari var
kvällen.underbioskulleeventuelltPalmehemlighet paretatt

ocksåförhördestipsifrågavarandeuppföljningenled iSom ett av
Ulfsocialchefen L.

PalmesLisbethanställd vidhörde1986aprilmittenI annanenav
åkttidpunktvidhonberättadeochtill PUsig attarbetsplats sammaav

två okända mänhadehissenIkällaren.tillvåningfrånhiss sex
åkt medin ochdå honi hissensigbefunnithade steguppehållit sig. De

källarentill attutan av.

Olof PalmevidfixeradMan som var
benämnd M.härsvensktips1986 inkom12Den ett man,enommars

lik densadesochi Norgebyggnadsarbetarejobbade varaDenne som
lång och iår, 17530-35skulle nor-fantombilden. M cms.k. cacavara

Palmedå Olofuniversitet. Dagensvensktvidstuderafallmala ett
iarbetsplatsfrån sinuteblivithanhadedärefteroch dagarnamördades

för-fått, välpolisennorskauppgifterdeenligtpåstods, varaMNorge.
Palme.Olofmedtrogen

Följande1986.13Ärendet denSäkerhetspolisentilldelades mars
utrikespolitiskDahlgren,med Hansförhör1986, hölls14dendag, mars

psykisktMberättadeDahlgrenStatsrådsberedningen. atti varrådgivare
och1976-82tidenunder attOlof Palmetillskrivit brevhanlabil, att
höstenockså MberättadeDahlgren attdenne.fått stödvissthan av

PalmesfamiljeniochStockholmikrog attbesökt1985 personenen
Olof Palmeefterskulle överhanhonom tadärvid hörtnärhet attyttra

familjensipåläggskalv. Endenneshan personoch annanatt var
något itillståndi berusatM yttraha hörttillfällevidskullenärhet ett

yttrandefolk. Dettaskjutanödvändigtblidetkanibland attmedstil
också andrahade hörts av

riks-vidtvå utredningsmänförhördes M198615Den avmars
Påfamilj.sinmedproblemhafthanberättadekrirninalen. Han att

hanhadeStudiernastudier.sinaavbrutithanhadeproblemengrund av
sigbestämthade han1979efter valetdagåterupptagit. Ensedermera

suttittillfälletvidhadepolitik. Hannationell ensigför ägnaatt
hadesamtaletUndervalarbetare.deppigmedsamtalatochpub en
idol.hansOlof Palme,till storaåka hemförsigbestämt varhan somatt
Olofhoshemmaoch ringtVällingbytillåktdärefterhadeHan ut

frånkomhan ettberättathade han attdenneNär öppnatPalme.
migförmig ägnabestämtjag har attochlandskapnorrländskt sagt

kommahonomsamtal bettkortaredå efterhadePalmeOlofpolitik. ett
besökångrat sittemellertidhadeMföljande dag.Riksdagshusettill
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hemma hos Olof Palme och hade därför inte sökt denne iupp
Riksdagshuset. Två dagar därefter hade M varit och handlat ett vam-
hus i Stockholms city och han hade därvid tillfällighet påstöttav en
Olof Palme. Olof Palme, uppenbarligen kommit ihåg honom, hadesom
frågat han åkt"inte hem än. M hadeom så, börjagörauppmanats att

sitt liv och skriva brev till Olof Palmeom hur det gick för honom.om
Denna uppmaning hade åtlyttM och han han därefter hadeattuppgav
brevväxlat med Olof Palme fram till dennes död. M hade börjat studera
vid universitet. I april 1982 hade han för A-pressens räkning intervjuat
Olof Palme. Han dåhade också träffat Hans Dahlgren. 1983 hade han
erhållit stipendium, besökt FN:sett säkerhetsråd och FN-ambassadören

ÅretAnders Fenn. därpå hade han erhållit stipendium, tillett nytt rest
USA och träffat Anders Ferm.nytt För få ihop tillatt pengar en ny
sådan vistelse hade han i början januari åkt1986 till Norge förav att
arbeta. Beskedet Olof Palmes död hade han fått på denom 1morgonen

arbetskamrat, hanmars Hanav hadeen därefter intesom namngav.
kunnat arbeta. På fråga M befunnit sig vid tidpunkten för mordetvar

han han varit på viss bar,att där hanuppgav träffat god vän,en en som
han också namngav.

Den 19 1986 meddelade Säkerhetspolisen Mmars känd vidatt var
säk, de uppgifter föreligger kan tillföra utredningensom mordetang

Olof Palme något värde".av
I 1987 meddelade M han önskade blimars kontaktadatt för att

lämna uppgifter. Han i samband med detta han arbetadeuppgav att som
ABAB-vakt.

I promemoria, daterad i 1988, framgåren utredare vidmars att en
rikskriminalen förhört M i 198725.mitten november M hade dåav
lämnat uppgifter inte berörde mordet Olof Palme ochsom utredaren
hade därför vidarebefordrat dem till säkerhetspolisen. Samma dag som
promemorian upprättades hade utredaren kontaktats Hans Dahlgren.av
Dahlgren han hade tillgång tillatt de uppgifteruppgav tillsäntssom
Säkerhetspolisen och ville informera sig vad utredaren antecknat iom
övrigt rörande mordet. Dahlgren berättade under samtalet M vidatt
denna tid bevistade universitet i USA och där intervjuade personer.
Han hade börjat uppträda underligt, vid flera tillfällen varit berusad och
bl.a. det han tidigareupprepat det iblandsagt nödvändigtattom var
"att skjuta folk.

Därefter började påPU utreda ärendet rörandenytt M. I mitten av
april 1988 förhördes Joakim Palme. Han han inte kände Mattuppgav

fått kännedomutan denne Hans Dahlgren, sin sambo och hennesom av

25 Årtalet framgår dokumentationen, det bör logisktav ha varitmen sett
1987.
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visstillkändehan attvidareberättadePalme attJoakimsyster.
JoakimDetoch M.Olof Palmemellanförekommitkorrespondens

träffatsamboshanstillväninna systerMtillkände attPalme envarom
uttalandenmärkligagjortdärvidhade omMdenne restaurang.en

varförPalme,familjentillvidarefört manväninnanvilketOlof Palme,
obehaglignågotMtillkände person.familjeninom att envar

denförhördesochidentifierades som1988 personmajbörjanI av
be-Dettaträffat Mhade restaurang.uppgiftertidigareenligt en
detillfälletförstavidMberättadevederbörande, attkräftades somav

PalmesOlofhandå bl.a.hade nämnt atttrevlig. Hanverkat varträffats
påläggskalv.

Mfrån Norge.Mtipsytterligareinkom1988juni ettmitten omI av
uppgifts-Enligthatkärlek.medPalmeOlofha pratat omuppgavs

arbetsplatsfrån sin ettförsvunnenockså varit parhade hanlämnaren
Olof Palme.mordetefterochföredagar

ABAB:svidsektionschefenPUkontaktade1988juniI slutet av
1987.oktoberden ldärslutatMDenneambassadsektion. attuppgav

familjenvidvakttid arbetatunderhanhadeDessförinnan somen
hanhadearbetedettamedsambanditillfälleVidbostad.Palmes ett

dennatjänstgöradärefterförbjöds attHanPalme.Lisbethintervjuat
plats.

registerslag-ocksågjordes1988,junislutettid, i enVid denna av
innehadeMframkom.anmärkningsvärt vapen-Ingetavseende M.ning

.357.kaliberdockrevolver,förlicens en
medförhöri NorgePUhöll som1988 personerjulibörjanI av

förstadeEnlämna.information personerna somhatänkas attkunde av
börjanarbetade iDenneuppgiftslämnaren.nyssnämndedenhördes var

efternågra dagarNågon ellerM.företag1986 vid somsammaav
förmansinuppgiftslämnarenkontaktadePalmeOlofmordet

från arbetetbortavaritdå Mberättade attangående M. Förmannen
tiddennaunder1986,3februari er-att26denunder tiden manmars-

enligtMochställei M:sarbeta attmed upp-atttappat personannanen
Enligtmordet.företvå dagarfrån Norgebiljettbeställthaskullegift

behövdefebruari. Detta28denarbetatMhadetimlönelistaupprättad
eftersomplats,varitverkligenM maninnebäraemellertid inte att

dag;timmar rättarbetadebokföramedsärskilt attinte noggrannvar
angivet.riktigtblevtimmarantalethuvudsaken attvar

skulleminnaskunde inteÄven attHanförhördes. manförmannen
ställe, atti M:sarbetamed uppgavmenattha ertappat personannanen

denförbortovaroM:sförredogjort nyssmordeteftertidigthan
då lämnatuppgifter handeoch varuppgiftslämnaren attomtalade

lappned demskrivitmed hatill och sompåstod sig enkorrekta. Han
uppgiftslämnaren.han gett
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Ytterligare några förhördes i Norge. Samtliga vittnadepersoner om
M Olof Palmeatt medpratat kärlek och han efter mordetom stor att

visat sjuklignärmast och obalanserad Enen sorg. av personerna som
hördes den med vilken påståttM han sammanträffatvar person, att
mordkvällen. Denne kunde inte minnas detta och höll det förnärmast
otroligt han skulle ha uppehållit sig påatt den aktuella platsen under
mordkvällen.

Härefter inhämtades uppgifter Mzs arbetsförhållanden tids-om —
schema och timlönelista, bostadsförhållanden, matkupongsstämplingar,
biljettbokningar Dessa uppgifter ledde emellertid inte utredningenm.m.
framåt.

börjanI augusti 1988 kontaktades M förPU samtal rörandeav ettav
tips han lämnat tidigare.ett I protokollet upprättats översom sam-

manträffandet med M beskrivs denne varande lång,185 hasom ca cm
mediär till kraftig kroppsbyggnad, gå med lufsiga och kutigsteg vara
i ryggen.

I slutet månad, augusti 1988, höll PU förhör medav samma ett nytt
M, med inriktning eventuellt alibi. M berättade då han intenu att
arbetat den 28 februari eftersom han varit fyllsjuk. På kvällen hade

gåtthan till nattklubben Garage. Han hade sammanträffandet med
den han tidigare Därefternämnt. hade gåtthan tillperson en annan
nattklubb, där han suttit och samtalat med namngivenen annan person
och bekant till vederbörande. påMordet Olof Palme hadeen M, som
han vid tidigarenämnt förhör, fått kännedom arbets-om genom en
kamraten vid frukosten på lördagsmorgonen.

Efter augusti 1988 lades utredningen i ärendet på is. Först i slutet
1991 återupptogs den. Vid denna tidpunkt förhördesav mars arbets-

karnraten och tvåde andra M uppgivit hanattpersoner som samman-
träffat med mordkvällen. tvåDe bekräftade de träffat Mattsenare
vid den tidpunkt denne varvid alltsånämnt, det kunde fastställas Matt
hade alibi.

I november 1991 upprättade PU utredningsanteckningar, vilkaav
framgår det är M har alibi vidatt tidpunkten förutrett att mordet.

Kvinna begärt få låna Olof Palmeattsom pengar av

En uppgiftslämnare i Olof Palmes närhet berättade våren 1986 om en
kvinna på tidigt sjuttiotal hade begärt få låna Olofsom att pengar av

påPalme liknadesätt utpressning.ett Uppgiftslämnaren beskrevsom
kvinnan efterhängsem obalanserad och bråkig.ganska Kvinnansom
identiñerades och hördes i maj 1986. Efter vissa kontroller ansågs
tipset kunna läggas ad acta.
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informationssvindlarefrånTips

påstod sigB,uppgiftslämnare,gälleravsnitti dettatips somEtt sent en
februarimittenPU itillinkomDetLisbeth Palme.syssling till avvara

trång-ekonomisktibefunnit sig1985underhanberättade1992. B att
hade1985slutetIOlof Palme.tillskrivitdärförhademål och han av

krigs-hadebesöketVidtjänsterum.dennesOlofbesökt Palmehan
Algernonockså närvarat.Fredrik AlgernonCarlmaterielinspektören

tillfällevidochdiskussioniinbegripna ettvarithadePalmeoch en
PalmePå hadedettahåller tyst. svarat"WinbergAlgernonhade yttrat

erhållithade BtillfälletVidliknande.ellersnyggtmåste skötasdetta
släktskapeventuellakontrollerades B:sHärefterPalme.500 kr av -

hanuppgifterdå B:ssigvisade attPalme. DetLisbeth att varmed om
stämde.PalmeLisbethtillsyssling

intervjutidningen Expressenpublicerade1992februariI slutet enav
tillmordetmånad förePalme sagtdå Olofpåstodmed B. Denne att en

hantillanledningenpolis och attmordhotats atthanhonom att enav
poliskåren.litadeinteenkelthelthanlivvakterhadeinteofta attvar

månadsskiftetitillfällenvidhöll PUtidningsartikeln treanledningI av
kontrolle-tidpunktdennaVidmed B.långa förhör1992februari/mars

Enligtmed B.någon kontakthaftPalmeockså Lisbethrades om
träffat denne.aldrighade honfrån Lisbeth Palmeuppgift

iartikeln Expressen.anledningiBtipsfleraerhöll PUVidare avom
förchefenkontaktathade bl.a.BBDet mytoman.att varuppgavs

marin-hanochmuséerförsvarshistoriska attuppgett varStatens
frånriksvapnet,danskamedförsettskeppsvrak,och hittatarkeolog ett

forskadedocentkontaktatvidarehade oml500-talet. Han somen
historierotroligadeberättatochMuseetNordiska mestvid omArktis

två tillfällen.vidGrönlandkorsathanhur
från brevetB. Ibreverhöll PU1992iNågra in ettdagar mars

medöverensstämdeinteberättatdet hanångerfullterkände han att
Lisbethsigmednågon kontakthaftaldrighadeHanverkligheten. var

Olof Palme.eller
tidningsartikel,registreratslutligenfinns somuppslagetI en

bärartikeln,1996. IoktoberiDagbladetSvenskapublicerades i som
mångaunderhur Bbeskrivsmediema,luradeMannenrubriken som

egenskapihan lämnatuppgifterfalskamedår medierna avlurat som
dykaredocent,vägdirektör, etc."författare",historiker,
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5.13 Avsnitt U Tysk terrorism, RAF-

Allmänt

Spaningsuppslag tysk terrorism, inklusiverör RAF Röda armé-som
fraktionen och dess förgreningar har i PU-materialet registrerats i av-
snittet Tysk terrorism, RAF U. Avsnittet består omkring 110av
uppslag.

Den första månaden efter mordet inkom 50-tal tips hänförtsett som
till detta avsnitt. Dessa uppslag innehåller till del uppgifterstor om per-

sympatiserasägs med tyska terrorister. fåtal innehållerEttsoner som
konkreta uppgifter kopplade till mordet på Olof Palme. förstaAvmer

månadens uppslag tiotalrör liknar "fantombilderna".ett personer som
Omkring tio telefonsamtal,rör vari olika tyska grupperingar såsom
RAF, Kommando Holger Meins och Kommando Kristian Klaar påtagit
sig för mordet. Flera brev med liknandeansvaret rör innehåll. Fem-sex
uppslag härrör från i början i tidningen Kvälls-personer, som av mars

foton Baader-Meinhof-ligansposten sett medlemmar, ochav som
därefter tyckt sig ha ligamedlemmar Skåne.i Ett tipssett har lett tillpar
tvångsmedelsanvändning hämtning till polisförhör respektive hus--
rannsakan se nedan Ytterligare tvångsmedelsbeslut och Det största
uppslaget.

Efter den första utredningsmånaden inkom ytterligare tio uppslagca
under det första utredningsåret. Tiden därefter och fram till dags dato
har knappt tio uppslag tillkommit. Inget dessa innehålla någonav synes
information vikt.av

Av avsnittets uppslag 40 ha tillkommit på PU:sruntsynes eget
initiativ se nedan Uppslag initierade PU.av

Säkerhetspolisen verkar under det första utredningsåret ha använts
dåendast särskild information behövts, dvs inte i utsträckningsamma

i tidigare genomgångna delar rörande utlandet, där säkerhets-som
polisen ofta självständigt det första årets ärenden. Därefterutrett —
under hösten 1987 vårenoch 1988 låtithar PU Säkerhetspolisen gå-
igenom och bedöma uppslag rörande RAF. Se nedan, Sammanställ-
ningar och analyser.

Av avsnittets enskilda uppslag döma PU:s kontakter medatt synes
utländska myndigheter få.ha varit Av de sammanställningar och analy-

i avsnittet framgårupprättats emellertid iPU denna del haftser som att
samarbetenära med terroristexperterett vid Bundeskriminalamt i

Wiesbaden.
Fortsättningsvis redovisas det första och sedan det uppslaget.största

Därefter redovisas några uppslag sig intresse i gransk-tettsom vara av
ningshänseende.
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Första tipset

anknytningmedförsta tipsetdetmordet inkomefterRedan morgonen
dåmeddeladeB,vid UD, AnnaVakthavandeterrorism.till tysk per
Enambassad i Bonn.Sverigeskontaktatstelefon hon avatt av

hadePeterambassadsekreterarenförstetjänstemän,ambassadens
låg bak-RAFuppgivituppringdblivitunder attnatten man somav en

statsministem.mordetom
berättade hanomgående med T,kontakt Peter attHärefter togs som

flytande tyskabostadi sinblivit uppringd02.45kl. sommanav en
hadeDärefterstatsminister.skjutitVi harRAF.meddelat "Här är er
jour-varitunderhanvidarepå. berättadeTlagts Peter nattenluren att

antecknatfanns intebostadentillTelefonnumretbostaden.havande i
telefonkatalogen.i den allmännafanns intedetnågra jourlistor och

befattning ochtill hansha käntTmåste därför enligt PeterMannen
telefonnummer.

utlandsavdelning,televerketskontaktade PU3Den sommars
dåTyskland undertillsamtalexpedieratbara nattenettattuppgav man

sigkunde haintedet rörtkunde konstaterasmordet Det attägt omrum.
Tsamtal Peterdet mottog.

redogjordefrån I dennapromemoria UD.4 inkomDen enmars
pressattachéntidigareövertagit denTför Peterambassaden i Bonn att

någonfannsintetelefonkatalogeni den allmännadetbostad ochL:s att
måstesamtaletringtambassaden. Mannenfrån tillhänvisning L som

tillgång tillhafteller havid ambassadenarbetatLdärför känt tillha att
diplomatlista.särskilden

två brevmeddelavia UDambassaden i Bonnlät att6Den mars
hadebrevetförstaambassaden. Detanlänt tillRAFundertecknade av

andranågot allvarligt hot. Denintebedömtstyska polisen utgöraden
haft inner-ochexpressutdelninginkommit medhadeförsändelsen ett

brev,T. I dettaDienst"Botschafter in Petertillkuvert adresserat som
ochAftonbladettidningarnakrävdesHarald K,undertecknat attvar

meddementioffentliggöraskulle24 timmarinomExpressen en
Imed mordethaft göra.inteAction Directeoch attinnebörd RAFatt

medsvenskatill denskickaskommandoskullefall enett pressenannat
rörde sigintedetkonstateratpolisen hadetyskabomb. Den attspontant

inte". Enligtgör RAFi brevetförekomfeläkta brev. Deett somom
ochbrevskrev längrediktion,bättrepolisen hade RAFtyskaden an-

skriv-vanligaoch intetennotryckarevanligenvände sig avav
maskiner.

dettaSäkerhetspolisenvåren utredde1988och1987Under hösten
personalmed denflera kontakterbl.a.uppslag somtogsnytt,

leddeUtredningenför mordet.vid tidenambassadenvidtjänstgjorde
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inte till resultat Säkerhetspolisenän komannat instämma i denatt att
tyska polisens bedömning.

Det uppslagetstörsta

Den 10 1986 kontaktade Paul K polisen. Paul K berättade hanmars att
i slutet januari 1986 arbetat tvåmed arbetsplats påmänav en
Hornsgatan i Stockholm. Männen hade uttryckt sin avsky för Olof
Palme och vid tillfälle hade de uttalat måstedet härett planerasatt
väldigt noga. Den hade berättatmännen för den äldre hanyngre av att
ägde revolver kaliber .357 Magnum och effekten olikaen pratat om av
slags ammunition. Den hade också uttalat Olof och Lisbethattyngre
Palme skulle mördas Baader-Meinhof-liganav m.m.

därpåDagen förhördes påPaul K Han bedyrade han taladenytt. att
sanning och lämnade ytterligare uppgifter bl.a. berättademännen,om
han den vid tillfälle låtsasskjutitatt den äldre iettyngre mannen

och den vid tillfälle åkaskulle till Gamlaatt förryggen ettyngre stan
kolla grej.att en
Den 11 ocksåhördes Paul K:s chef Christer A. Christer Amars

berättade Paul iK slutet januari utfört arbeteatt fastighet iav en
hörnet Homsgatan/Ringvägen och där under veckas tid delaten
omklädningsrum tvåmed från vissmän namngiven byggñrma. Paulen

hadeK för Christer berättatA och vad dessamännen Enligtsagt.om
Christer A Paul pålitligasteK de människor han träffat.var en av

Samma dag kontakt med Olavi K, vid dentogs namngivna
byggfirman. Han bekräftade två anställda Göran G och Mikaelatt E- -
utfört arbete aktuell fastighet i slutet januari. Olavi berättadeKav
också firman för närvarande sysselsattatt med rivningsarbetevar en
fastighet vid Kungstornet på Kungsgatan. Fastigheten hade enligt Olavi

också ingångK från Malmskillnadsgatan denna ingång fick intemen
användas.

Den 12 överlämnades ärendet till polisöverintendenten Hansmars
Wranghult i ledningsgruppen dag beslöt Göran G ochattsom samma
Mikael E skulle hämtas till förhör.

Mikael E hämtades i sin bostad kl. 17.30 dag. Han bekräf-samma
tade i förhör han arbetat med täckningsarbeteatt fastighet påen
Söder i Stockholm under tiden 20-23 Påjanuari. arbetsplatsen hade

del politik. hanAtt skulle ha någotpratat Olof ochman en yttrat attom
Lisbeth Palme skulle mördas betecknade han fantasiersom rena av
någon möjligen uppsnappat delar samtal och sedansom ettav som
förstorat innebörden. Mikael E sig vapenintresseradupp uppgav vara

innehade inget Många år tidigare hade han replikmen ägtvapen. en av
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tillbringat med fästmönfebruari hade han28revolver. Kvällen denen
uppgifter.bekräftade dessafästmönyfödda bam. Mikael Ezsoch deras

Också hämtades tillhanpåträffades dag kl. 18.20.GGöran samma
vikt hadeingethämtningenanteckningförhör. I sägs att avomen
Göran Gpersonliga tillhörigheter.Göran G:svid kontrollhittats en av

Olofvissa delarkritiskt inställd tillvisserligen varitberättade hanatt av
eller liknandeuttalat hotelseraldrigpolitik, hanPalmes motattmen

ammuni-ellerskjutvapenhade aldrig hellerOlof Palme. Han pratat om
hemma tillsammansfebruari han tillbringat28 hadetion. Kvällen den

bekräftade detta.med fästmön. Fästmön
ochWranghult Mikael Ebeslötkväll kl. 19.50 HansSamma att

släppas.Göran G skulle

tvångsmedelsbeslutYtterligare

på Nyheter PU ochkontaktade journalist Dagens19865Den enmars
det liggersvenskaringt och brutenmeddelade ettsagtatt en man

Centralstationen.492meddelande i box
varefterförvaringsboxen,husrannsakan ibeslötWranghultHans om

patrullensändes till Centralen. Näromedelbartpolispatrull passe-en
till inyckel boxenboxraden för hämtaaktuellarade förbi den att

åter-Påtvå med kamera.uppmärksammadeseffektförvaringen män en
föremål höllssannolikt kuvertsåg vittpolisen hurvägen ettett upp,——

polisledningenmedEfter kontaktfotograferades.samtidigt detsom
tiden komtillkallas. Underkriminaltekniker skullebeslöt Wranghult att

Isade boxdörrentill patrullen ochordningspolis fram öppen.att varen
framsidan stjärnasymbol enlåg med RAF:svitt kuvertboxen ett

inteuppgifter RAFinnehöllöver. Brevetmed attautomatvapen om
Olofdödat Palme.

framgår två under dennapolismänordningspolisensAv attrapport
Centralenförvaringsboxarkontrollera vilkaarbetat medtid att som

två sistakommit fram till depolismännenblivit Närinte omsatta.
hadetvå kamera. Männenmedlagt märke tillhade deboxarna män en

ocksåinnehållersärskild box. Rapportenefterverkat leta etten
påsignalement männen.en av

initieradeUppslag PUav

materialet finnsIKröcher-utredningenmed ivaritPersoner m.m.som
med "Personerförsättsbladsamlade under40 uppslag textenett som

RAF-medlemmarKröcher-utredningen. Personervarit med i ärsom
eller sympatisörer.



604 Enskilda uppslag SOU 1999:88

Samtliga 40 innehålleruppslag pånamn en person, personnummer,
adress och bedömning såldeosannolik, kamera till Kroecher,t.ex.en
utesluten befann sig i dåddagen,Madrid "tänkbar", intagen
fängelse rån utesluten, mindre trolig, hördes vittne i Kroecher-som
affaren. framgårDet inte förteckningennär upprättad ellerär när
bedömningama gjorts. Däremot verkar alla genomgångnapersoner

under då1990, registerslagningar pågjortsnytt samtliga.sommaren
Vid tid inhämtades fotografier och det gjordes kontroller isamma
vapenregistret. hållitsFörhör har med vissa personer.

Karl G har bedömts t‘2inkbar. En registerslagning visadet.ex. som
han 1978 hade dömts för förberedelse rån.till Karl Gatt grovt

förhördes i november 1990. Han berättade han vid tiden för mordetatt
Österrikepå Olof Palme varit i på svårtoch hälsat sin sjuke Ipappa.

samband med utredningen Kröcheraffären hade han underav sex
månader suttit häktad för med Kröcher; de hade tidigare bottsamröre i

bostadskollektiv.samma
En bedömts "kan uteslutas Leif K. Redanärannan person som

den 2 1986 hade ringt tidningen Afton-natten mot mars en person
bladets växel och bl.a. Leif bordeK kontrolleras eftersomsagt att
denne medlem i Holger Meins-gruppen. Av utredningsanteck-var
ningar, upprättade den 4 1986, framgår det i samband medattmars
terroristutredningen i Stockholm 1977 hade framkommit fleraatt

ingick i ocksåKröcher-ligan, hade tillhörtpersoner, som en grupp
kring Radio 88, illegal radiostation opererade i Stockholmen som
1970-76. Leif K enligt anteckningarna de ledande inomvar en av
Radio 88 ingickoch i terroristgruppen. åtaladesäven Han 1977 för
underlåtelse avslöja förberedelse till människorov, frikändes.att men
Han dömdes däremot för underlåtitha avslöja bombdådatt att ett mot

påMc Donalds Sveavägen i Stockholm. Leif förhördesK i september
1986 dåoch han hade sig bli förhörd,väntat med tankeatt attuppgav

sin "terroriststämpefi Vid förhöret berättade han han arbetadeatt
ingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan och han varitsom att

hemma den På28 februari. förhörsprotokollet finnsensam en
anteckning enligt vilken långtLeif sedan före långtmordet haft
brunaktigt rufsigt helskägg. Därefter har i ärendet i september 1988 en
bekant till Leif K förhörts. I oktober 1989 gjordes registerslagning.en

En tredje bedömts möjlig har längden, övrigtIsmärt.person som
inget talar direkt för Werner L. Werner L förekom inteär i till-som
gängliga register enligt slagning i juli 1990. Säkerhetspolisenen upp-

på förfrågan Werner 1978L efterlysts västtyska myndig-attgav av
heter, han misstänkts tillhöra terroristisk sammanslutningatt och atten

Österrikehan gripits i i juni 1990. I september 1992 vände sig PU till
Interpol i Stockholm med begäran hjälp förfrågningarmeden om om
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förfrågan, till Interpol iställdesi Tyskland. IWerner L som
utredningen mordetförekom iWiesbaden, Werner Latt avuppgavs

medlem/sympatisör i RAFantecknats hanOlof Palme, det attatt var
myndigheterVästtyskahan 1978 efterlystsdet upplystsoch att att av

begärdesammanslutning. PUsåsom terroristisktillhörande svaren
februari 1986 ellerfrågorna frihetsberövad den 28Werner L varom -

uppehöll sigbekant haninte det detför det fall han var varvar om-
signalementsbe-bad dessutomsin verksamhet. PUeller bedrev om

ifrån myndigheter, dateratfotografi. tyskaskrivning och Ett svar
frågorna besvarats1993, finns registrerat. Inovember svaret attanges

skulleuteslöt Werner LVidtagen utredningi oktober 1992.redan att
Skrivelsentiden för mordet.i Stockholm vidkunna ha befunnit sig

upplysningar/tipsville vilkatyska myndigheteravslutades med vetaatt
Olofinblandad i mordetskullefanns Werner Latt varasom om

Palme.

finnsuppslagpå Rohwedder. avsnittetsMordet I senaste en pro-
framgår det ipromemoriani novemberl993. Avmemoria, daterad att

rörande mordoperandi-diskussioner inom PUmodussamband med
mordet Karsteni befunnitsterroristisk anknytning Europamed att

likheter med mordetDüsseldorf vissa marginellai hadeRohwedder
fynd. Efterrättsmedicinskagenomförandet ochOlof Palme vad gällde

Ölvebro utrednings-samråd det tyskahade det beslutatsmed Hans att
rekvireras.materialet skulle

spaningschefenbiträdandepromemoria upprättadodateradI aven
gåttRohwedder hur mordetbeskrivs därefterKrusellIngemar var,vem

finns.Olof Palmefakta med mordettill och de somgemensamma
hadesocialdemokratiska partiet,i tyskamedlemRohwedder, som var

chef för dentid variti april 1991 under kortinnan han mördades en
statsförvaltningens ställeförvaltningsorganisation, i den östtyskasom

Östtysklands fall.företagen efterför de statsägdablev huvudman
Då sig ihan visadei Rohwedders villa.Mordet ägde hemmarum

håll.från Skottetnågon 60medfönstret sköt honom gevär metersca
genomborrade ryggraden,skulderbladen ochträffade mellan aorta,
två skott avlossades,luftstrupama. Ytterligareoch ettmat- varav

varifrånPå skottet avlossadesden platsträffade Rohwedders hustru.
dagaråterfanns för mordet. Ettbrev, där RAF togett senareparansvar

dådet.utförtWessel sades ha"Kommando Ulrichföljde brev därett
tyskavidgärningsmännenUlrich Wessel attentatet moten avvar

efteravled SödersjukhusetStockholm 1975. Hanambassaden i att
Wiesbaden fannsEnligt ihandgranat. BKAha skadats sin egenav

någon Mordetsärskild gärningsman.misstanke äringen grundad mot
ouppklarat.fortfarande
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långTips eller följts efter tidutrettssom upp

1986Bergsgatan 24. Den 4 hörde kvinna, villemars en som vara
sig till polisen och meddelade kommit till sinhon hemattanonym, av

lägenhet 24 under Mellan 01.00Bergsgatan mordnatten. kl. ochsent
någon02.00 hade hon hört under sig högt och iupprört pratagranne

tvåtelefon vid tillfällen. Grannen tyska hade Pa1menämntpratatsom
därpåoch Ho1ger. hördes kvinnan. samband med förhöretDagen I

våningsplanetkonstaterades hon hade under. Vidatt tre grannar en
undersökning visade det sig samtligaattav grannamas personnummer

födda i Sverige. augusti gjordes registerslagningarI 1990var
och fotografier dem skaffades in. februari 1995, nioI dvs.grannarna av

år efter det kvinnan hört sig, höll förhör henne.PU medatt ett nyttav
påklarlades hon bara hade varit tillfälligt besök i Stockholm,Det att

svågem svågernstillsammans med maken, och hustru. hade därvidDe
Ävenfått låna ifrågavarande svågemlägenhet. hade hört telefonsam-

talen.

Öster-Samtal för 5 1986 kontaktadeBo Toresson. Denavsett mars
sundspolisen PU och meddelade Lars hört sig tillatt en person, av

fåttpolisen. S hade berättat telefonnummerLars han detatt som
tidigare innehafts det socialdemokratiska partiets partisekreterare Boav

fått frånToresson. S hade telefonsamtalLars ettnu en person som,
enligt PU:s dokumentation, Dass ist Kommando Krister Klarr,sagt
wir ihrenwollen auch nechsten miirden. När S tyskaLarsmann
frågat frågadevad saken gällde, det Toresson hanpersonen om var

varpå på.talade med, därefter upprepades hotet luren lades 23Den
1986 kontaktade PU bekräftade de lämnadeLarsmars som upp-

årgifterna. 1993, dvs. sju ställde vidI utredningsmanmars senare, en
förfrågan till Televerkets kundtjänst uppgivnaPU det Lars Sen av

telefonnumret. bekräftades därvidDet numret,att som numera
innehades stått påtidigare VivianLars Toresson.av

till kurator. Den 6 1986 kontaktade jourhavande kuratorTips mars en
fått frånoch berättade telefonsamtal kvinnaPU honatt ett en anonym

befunnit sig i utkanten 1975 hadevänstergrupper.extremasom av
frånkvinnan träffat Lidingö, Chicago. EnligtBosse H aliasen man,

kvinnan stämde utseende fullständigt med den iBosse H:s överens
tidningen publicerade bilden mördaren fantombilden,av som
publicerades dag. hade varit politisk vettvillingBosse Hsamma en

sympatiserade Baader-Meinhof-ligan haftmed och han hade ettsom
liknade mordvapnet. Hon lämnade vissa uppgifter ivapen som om

områdevilket han bodde, bl.a. hade bostaden sjöutsikt. Kvinnan hade
lovat kuratom skriva polisen uppgifter.hon skulle till sina Iatt om
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identifieraolika registerslagningaraugusti 1993 försökte PU genom
Två och imed det aktuella bosattai tipset. namnetpersonermannen

överensstämde med dehittades. Ingen demden utpekade kommunen av
kontrollerades igen. Deövriga uppgifterna. april 1996I personerna

bodde eller hade bott medvisade sig far och Ingen demvara son. av
hittadesregisterslagningar genomfördes.sjöutsikt. IngenNya person

avsåg. Säkerhetspolisenuppgifternakunde den som ovansom vara
något. årtillfrågades också, april 1996 tiointe heller det Imen gav -

också förhör. berättadeefter tipset kuratom till Honkallades attnytt-
jourhavande kurator vid social-hon den 6 1986 tjänstgjortmars som

intelämnat uppgifterna hadeförvaltningen i Stockholm. Kvinnan som
något tillfälle.hört sig vidav mer

polisen. D6 1986 kontaktade Lars D, LarsC. DenPeter mars en man,
vårenC,berättade han tidigare arbetat med Peteratt en person, som

få besök tysk med1985 i förtroende berättat han skulleatt av en man
juni 1993Baader-Meinhof-ligan. registerslagning ianknytning till En

ogiftC inte förekom i polisens register, hanutvisade Peter attatt var
månadNorrlandskommun. Samma lämnade PUoch bodde i enen

C hade sin adress.förhör med C till polisen där Peterbegäran Peterom
så C. berättade han under kortareaugusti 1993 förhördes Peter HanI att

Bådarespektive österrikare boende hos sig.perioder haft tysk enen
vid. Ctillfälligt företag C arbetat Peterhade arbetat det Petersom

februari 1986.mindes inte vad han gjort kvällen den 28

troligen den 8 1986,telefonsamtal till polisen,Gerhard I ett mars
i Sveriges Televisionsmeddelade kvinna hon den 3att marsen

från telefonsamtalinslag därnyhetsprogram Rapport rösten ettsett ett
åsyftasantagligen dettill ambassaden i Västtyskland rekonstruerades

talade hade uppgivitomtalade samtalet till T. PersonenPeter somovan
såsomför Kvinnan hade känt igensig RAF. röstenrepresentantvara

kriminellt be-tysk Gerhard S. skulletillhörande Denne varaman,en
PåHärlandafängelset. spaningsupp-lastad och i maj 1984 ha suttit

tillförlitlig.tipsaren inte verkat helt Islaget finns anteckning atten om
haftpromemoria telefonkontakt PUmaj 1993 upprättades överen en

kriminalvårdsstyrelsen. då Gerhard S varithade klarlagtsmed Det att
avtjänat straff tillintagen Härlandafangelset i maj 1984. Han hade

varefter utvisats. hade emeller-och med den 24 januari 1985, han Han
åter perioden december 1985-apriltid varit intagen i fängelse under

kriminalvårdsstyrelsen vidGerhard S ej permission1986. Enligt hade
register-juni 1993 gjordestiden för mordet Palme. I slutet av en

på verkställts dendenna framgick utvisningslagning Gerhard S. Av att
april 1986.7
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Uppgift härrörande från RAF-sympatisör. I november 1988 kontaktade
med skyddade personuppgifter polisen. Mannen hanatten man uppgav

vid fest månadoch halv tidigare träffat RAF-sympatisören en en en
låg påRAF bakom mordet Olof Palme. RAF-sympatisörensagt attsom

hade 30-årsåldem, långhårigvarit i och verkat kriminell till sin
årläggning. Fem i september 1993, PU kontakt medtogsenare, ny

uppgiftslämnaren. berättade frågaDenne festen i vissägtatt rum
adress i Flemingsberg. Uppgiftslämnaren lovade försöka kontaktaatt
kvinnan, fåfesten, för fram uppgifter.arrangerat attsom mer
Sommaren 1994 påkontaktade PU uppgiftslämnaren. Dennenytt

lägenhetsinnehavaren, han inte mindes på, hadeatt namnetuppgav som
flyttat.

Tips utrettssom

I slutet 1986 ringde enligt spaningsuppslagetav mars en man, som
verkat kraftigt berusad, PU. Mannen sitt och berättade attuppgav namn
han dagen innan haft besök lånaCarl S hade velat 10 000 kr förav som

Östtysklandåka till eller frånvad det var. Carlatt som var
Hamburg, hade verkat Enligt uppgiftslämnaren tillhörde Carl Snervös.
Baader-Meinhof-ligan åroch skulle flera tidigare ha hanyttrat att
skulle mörda Anna-Greta Leijon respektive Olof Palmes blod skallatt
flyta Stockholms Pågator. spaningsuppslaget finns anteckningen
Förtur 860328 Ai. Därefter inget ha hänt.synes

Sammanställningar och analyser

Den 27 oktober 1987 upprättade Säkerhetspolisen promemoriaen
"Angåenderubricerad RAF och dess inblandning i mordet stats-

minister Olof Palme. dennaI vicepresidenten för Bundes-sägs att
kriminalamt BKA och chefen för terroristavdelningen vid BKA i

1986 gjort bedömning RAF:s eventuella inblandning imars en av
mordet Olof Palme. De hade därvid misstankarna i dennaansett att

såriktning de kunde avföras, eftersom de uppgifterattvar svaga som
fanns inte överensstämde med hur RAF tidigare Promemorianagerat.
avslutas med bedömningen:

Med hänvisning till tillvägagångssättvad RAF:s vidsom anses vara
terrordåd fåroch det mindre troligt de haft direktattentat attanses som en

inblandning påi mordet statsminister Olof Palme.
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promemoriasexsidigPer-Göran Nässupprättadeapril 198820Den en
uppgifterbedömning inkomnaSäkerhetsavdelningens attkallad av

för mordetansvarigskulleRAFArméfraktionvästtyska Rote vara
säkerhetsavdel-framgårdennaPALME. AvOlofstatsminister att

Många dessaRAF.i avsnittetuppslag20-talbedömtningen ett avom
sigRAFvari dettelefonsamtal,rörde togattuppgettsanonyma

säkerhetsavdelningen inteenligtstämdeför mordet. Dettaansvaret
ochtillvägagångssätt vidtidigaremed RAF:s attentatöverens

långa detaljeradeochalltid lämnaförterrordåd. kändaRAF attvar
ansåg terroraktionen.berättigade faktorerredogörelser för som man

promemorian:drogs iFölj ande slutsats

underframkommitfinna vadinteSäkerhetsavdelningen kan att som
skaffa. Liknandehaft med mordetstöd för RAFutredningen attattger
erforderligt eller--- Detgjorts BKA.bedömning har även synesav
del ärendet.i dennautredningen vidaredrivaför närvarandemöjligt avatt

undersannoliktupprättade,Krusellspaningschefen IngemarBiträdande
konklusionochSammanställningkalladpromemoriavåren 1990, en

KrusellEnligtU-avsnittet.terrorismtyskavsnittetbeträffande
till tyskrelaterasmed fogfåtal avsnittets uppslagkunde endast ett av

tillKrusellhänvisadeavsnittetbedömningBeträffandeterrorism. av
ovan. INäss sePer-Görangjortsbedömningden pro-avsom

utred-Wiesbadenockså iför BKA:sKrusellredogjordememonan
Redan dagarnaOlof Palme.mordetanledningningsåtgärder i av

särskiltterroristrotel12 denenheten TEhadeefter mordet som-
avdelatförgreningaroch dessrörande RAFärendenhandlade en—

ArbetsgruppenOlof Palme.AGkom kallasutredningsgrupp attsom
där detspaningsuppslagbehandlat flerainledningsskedethade i angavs

mordet. DärutöverbakomBaader-Meinhof skulle liggaellerRAFatt
beträffande mordet.spaningsuppslagantalhade stortutrett ettgruppen

spaningsupp-127 olikaredovisatsammanlagtPalme,AG Olof som
någotinget dessabedömningenhade gjorti ärendet,slag att gavav

haft medskulle haterroristgrupptyskför RAF ellerbelägg att annan
operativachefer och dessTerroristavdelningensmordet göra.att

hadeOlof Palmemordetreflektionenledning hade gjort den att
högjuni-rörelsen i likarespektive 2i RAFöverraskat medlemmar

allmänheten.tyskadenöverraskadegrad det storasom
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Å5.14 Avsnitt Miro Baresic HDP—

Allmänt

ÅAvsnitt Miro Baresic innehållerHDP den utredning företagitPU-
rörande Miro Baresic och HDP Hrvatski Drzavotvorni Pokret; i över-
sättning ungefär kroatiska statsbildningsföreningen. Avsnittet inne-
håller också viss utredning HDP närliggande exilkroatiskaav samman-
slutningar.

Det registrerade utredningsmaterialet i denna del omfattar sex
pärmar.

Avsnittet Miro Baresic frånHDP skiljer sig flertalet andra i den
meningen PU i detta avsnitt haft klar hypotes rörande motiv-att en
bilden utgåttutredningsarbetet ifrån.hela tiden Arbetet har i storsom
utsträckning skett proaktivt. Utredningsmaterialet, huvudsakligensom
består protokoll innehåller ocksåförhör, fleraöver sammanställ-av
ningar och analyser. dåMed hänsyn härtill och utredningen Baresicav
och HDP under det första utredningsåret delvis hänger medsamman
utredningen PKK se Vapenärendet Täbyanstalten i avsnittetav om
PKK har vi, liksom vid granskningen avsnittet rörande PKK, valtav

vårmetod för granskning detta något frånavsnitt skiljer sigen av som
den vi valt beträffande övriga redovisade gåttavsnitt, där vi igenom det
förundersökningsregistrerade material vi kunnat hitta. Vid gransk-som
ningen utgått fråndetta avsnitt har vi befintliga sammanställningarav
och analyser vårtoch där vi bedömt såarbete krävt det, har viatt
studerat det grundläggande utredningsmaterialet.

Miro Baresic och extremkroatiska aktioner i Sverige korten-
historik

Konsulatockupationen Göteborgi 1971. Det jugoslaviska konsulatet i
Göteborg ockuperades den 10 februari två1971 kroater, Blago Mav
och Ivan V. Syftet med ockupationen påtryckningutövaatt motvar
jugoslaviska regeringen för frige Miljenko ochH dessutom betalaatt ut
100 000 dollar.

Såväl Blago BådaM Ivan polis.V lämnade vid förhörsom greps av
liknande fåttuppgifter de uppdraget ockupera konsulatetatt attom av

kroatisk frihetsorganisation. Båda också ingen änatten uppgav annan
de själva kände till aktionen skulle genomföras. Fästmön till Blagoatt
M vid förhör Blago motstånds-M medlem i kroatiskattuppgav var en
organisation. Blago M och Ivan V använde vid aktionen pistoler av
märket VZOR 50 cal 7,65.
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Två månader efter konsulat-Rolovic.på ambassadörMordet
Rolovicambassadörapril 1971,den 7ockupationen i Göteborg, togs

två Mirokroater,gisslanStockholmambassaden ijugoslaviska avsom
ambassadöraktionen skötsBrajkovic. UnderAndjelkoBaresic och
till livstidsdömdesBrajkovic ochBaresic ochdöds.Rolovic till greps

Även VZOR 50märketanvändes pistoleraktionvid dennafängelse. av
cal 7,65.

dömdesoch Marinko LStanislav MYtterligare Antepersoner,
dödskjutningen.medverkan tillför

1970novemberinblandade ideblev det käntUnder utredningen att
Syftetlegionen.SvartaJadran ellerorganisation kalladbildat en

efterfå uppbyggnadmilitantkomorganisationen,med att ensom
spione-motarbetade ochkontrollera demutländskt mönster, att somvar

domstolsärskildochi Sverigerade kroatema att genom en egen
organisationen.tillhördeOckså och Ivan Vstraff. Blago Mutmäta

legionenSvartabeträffande bildandetförhörBaresic i avuppgav
ochsammanhållning kroatemamellanskapaförsökdet attattettatt var

legio-"Svartanågot kroatiska saken. Namnetför denverkligen uträtta
i Ustasa-förgrundsgestalternatill efterhade kommitnen en av

kallad justi hemlandetlett rörelseFrancetic,generalrörelsen; som en
åtagit ledarroll iockså sighanmedgavlegionen. BaresicSvarta att en

fram-sedan planerbestämmandevarit denoch hanorganisationen att
Konsulatockupationen iKroatien.insats förlagts göraatt enom

komvarför planer,resultattill önskathade inte lettGöteborg somnya
smiddes.ambassadörsmordet,tillledaatt

ikroatiska klubbenkällarlokalihemligtVid möteett en
lovatgärningsmännende fem1971 hadeden 20Göteborg runt mars

med hustrunFörhörkonsulatockupationen.fortsättningvarandra en
ochmellan makensamtalhon hörtvid handenMarinkotill L ettattgav

Sverigesända tillframkommit dessadärvidBaresic och det attatt var
då legionen.tillhörde Svartaredanfrån och deJugoslavien att

kapade197215 septemberpå Bulltofta. DenFlygplanskapningen tre
och Blago M,Nikola LTomislav R,i Göteborg,kroater bosatta ett

utanför Malmö.på Bulltofta flygplatsnedflygplan tvingadessom
och Ivan V,Rolovicmordetdömda församtligakrävdeKaparna att

vägradefriges. Av dessaskullekonsulatockupationen,dömd för
hademotivering hanundermed kapamasamarbetaStanislav M attatt

straff avtjäna.så sittkort tid kvar attav
och de femkravmed kaparnasgickmyndigheterSvenska

vidare färdlyfta förvarefter planet tillätsBulltofta,fångarna fördes till
samtligafängsladesSpanien ochtillFramkomnatill Spanien. greps
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kapare fångar.och fritagna årsKaparna dömdes till 12vardera
fängelse.

I den svenska utredningen hördes antal Det visadeett stort personer.
sig kaparna, såvälTomislav väl kändeR, konsulatockupan-att en av

gärningsmännen vid Rolovicmordet och relativtterna att snartsom man
efter mordet Rolovic hade börjat planera fritagning de dömda.en av

ocksåUnder utredningen kartlades vilka andra kroater umgicks isom
kretsarna kring fångarna.kaparna och de fritagna

Baresic efter fritagningen. Efter gripandet i Spanien Baresicsatt
tvåfängslad årsi tid innan förvisadeshan spanska myndig-nästan av

heter till Paraguay. utbildade han sigDär till militär och han blev
i juli 1977, livvakt Paraguays ambassadör i Washington.senare,

Under vistelsen i USA använde sig Baresic falsk identitet, vilketav en
1979 avslöjades amerikanska myndigheter. Baresic och i majav greps
1980 utlämnades han till Sverige. kom därefter framHan till sinatt,
utvisning till iParaguay december 1987, vistas rad svenskaen
fängelser.

Den 10 oktober 1985 beslöt regeringen efter flera tidigare avslag att
nådeansökanbifalla från Baresic och han fick sitt livtidsstraffen

årsomvandlat till 18 fängelse.
Enligt uppgift dåavled Baresic 1991 han deltog i strider isommaren

Kroatien.

Utredningen under 1986

Liksom beträffande andra likartade motivbilder kom det under den
första tiden efter mordet in flera tips Baresic och ellerHDPattom

politiskt närliggande exilkroatisk sammanslutning kunde liggaannan
bakom mordet Olof Palme.

Så tidigt den 3 1986 inomupprättades utredningensom mars en
promemoria benämnd Delredovisning angående spaning jugo-mot
slaviska medborgare. dennaI det inledningsvis inte fannsattangavs
något på någontydde mordet Olof Palme förövatsattsom av
jugoslav. Beträffande Ustasa-rörelsen konstaterades Den separatis-att
tiska rörelsen USTASJA för tynande tillvaro polisensatten men
informatörer någoninte hade insyn i Ustaäa och ingen därför medatt
säkerhet kände till vilka tillhörde organisationen. Vidaresom uppgavs

informatörema allmänt menade Baresic blivit väl behandladatt att av
svenska regeringen och han själv eller hans sympatisörer inte kundeatt

såtänkas ha oresonlig inställning till den svenska regeringen deatten
skulle kunna mörda Olof Palme.
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genomfördes rörande Olof PalmesVid kartläggningden som
förhållanden flera i denpersonliga nämnde dock närmastepersoner

fråga Baresic ocheventuell hotbildkring Olof Palmekretsen om
Ustasa-rörelsen.

Baresic kriminal-första förhör medDen 1 april 1986 hölls ett
oktober 1985.vårdsanstalten där denne hade vistats sedan Förei Täby,

Baresic inte haft permis-personalen vid anstaltenförhöret intygade att
såvälpå 28 februari den 1befunnit sig anstalten dension utan som
förhöret följande. hade1986. Baresic under bl.a. Hanmars uppgav

Olof efter det regeringenblivit besviken bl.a. Palmeoch attarg
årslivstidsstraffet till 18under hösten 1985 beslutat omvandla

TV-intervjutill han underfängelse. anledningenDetta sagtatt envar
Baresic hadeden jugoslaviska regeringen.Palme slickar arsletatt

vredesmodyttrandet hade fällts ifortfarande inställning mensamma
något Olof Palmedärefter inte hot sigoch han hade uttalat motvare

Beträffande Ustasa-rörelsenregeringsmedlemmar.eller övrigamot
1950-talet.organisation redan i mittenhade denna upphört som av

Ö och Gunnar i1986 fick kriminalinspektörema Bengt JI april/maj
Baresic. Efter ha läst inhandha utredningen rörandeuppdrag attatt

hållautredningsmaterial började debakgrundsmaterial, befintligt m.m.
iha upplysningar lämnaförhör med kunde tänkas attpersoner som

del.denna
Ö 1986 Justitie-kontaktade i början majoch Gunnar JBengt av

kringför försöka utreda hur detdepartementet resoneratsatt en
förestående lagändringutvisning Baresic och kringeventuell somav en

delsärskilt rikta sig Baresic. Förhör hölls i dennai viss delkom motatt
departementsrådeträttschefen Johan Munck och Janbland andra med

Justitiedepartementet den 2framkom därvid inomVilgeus. Det att man
justitieministern innebarjanuari 1986 föredragit förslag för attett som

iterroristbestämmelsemaBaresic kunna utvisas med stödskulle av
blandsammanträde den 21 januari 1986, därutlänningslagen. Vid ett

Sven-Åke Hjälmroth, deltog till-säkerhetspolisen,andra chefen för
sådanfrågades organisationBaresic kunde tillhöradenne anses enom

avsåg. Hjälmrothterroristbestämmelserna i utlänningslagen svara-som
Munckpå detta alternativ.nekande detta och därför avskrevsde
iskärpning bestämmelserna kun-utarbetade därefter förslag tillett av

lagenföreskrifter rörande tillämpningengörelsen med vissa av om
kriminalvård bl.a. denBestämmelserna i förslaget innebari anstalt. att

avsågs internationella konven-terroristbrott i vissadömts för somsom
placeradfanns särskilda skäl skulletioner inte detänannat varaom

Förslaget föredrogs förbeviljas korttidsperrnission.lokalanstalt eller
skulle därefter hajustitieministern i mitten februari 1986. Detav

föredragningen komför regeringen den 20 februari,föredragits attmen
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dåskjutas till den 27 februari 1986, regeringen förslaget.antogupp
Detta bereddes därefter vidare och i maj 1986 lagändringenantogs

Ändringenslutligt. kom i praktiken särskilt rikta sig Baresicatt mot
och bestämmelserna kom kallas "lex Baresic.att

ÖHärefter ägnade sig Bengt och Gunnar bl.a.J undersökaatt om
föreslagnaden lagändringen skulle ha kunnat komma till Baresics

kännedom innan mordet Olof Palme ägde uppgifterVissarum.
framkom tydde detta.som

såI mitten maj kom Seppo A:s uppgifter han Täby-attav om
föreanstalten tid mordet Olof fåttPalme i uppdrag kurdenen av

Naif D och Baresic skaffa fram avsnittet "Turkiet" PKK.att vapen, se
I anledning Seppo uppgifterA:s ansökte PU över-av genom

åklagaren Claes Zeime vid Stockholms tingsrätt den 16 maj 1986 om
tillstånd för telefonavlyssning. framställningenI bland andraattangavs
Naif och BaresicD skäligen misstänkta för pådelaktighet i mordetvar
Olof Palme och telefonkontroll begärdes flera telefonnummer, dock

på någotinte telefonnummer tillhörande Täbyanstalten, där Baresic och
Naif intagna. TingsrättenD beviljade framställningen dag.var samma
Tillståndet förlängdes pågicksedan varje vecka och beträffande Baresic
avlyssningen fram till Frånden 9 oktober 1986. och julimed den 4
1986 ocksåbegärdes avlyssning de telefonnummer Baresicav som
kunde disponera Täbyanstalten. Av protokoll telefonkontroll-över

framgårbesluten relativt tidigt juniunder 1986 Baresic sedanatt- -
tidigare telefonavlyssnad på Täbyanstalten. tidigare telefon-Dennavar
avlyssning grundade sig beslut regeringen fattat redan den 3ett som

1986 således föremålse nedan. Baresic för telefonavlyss-mars var
ning periodenunder 3 9 oktober 1986.mars -

ÖUnder och hösten fortsatte och GunnarBengtsommaren som
vid tillgång någradenna tid inte hade fråntill utskrifter telefonavlyss-
ningen Baresic, utredningen rörande denne. Bland andra hördes iav
juni 1986 anstaltsdirektören vid Täbyanstalten. sigDenne uppgav vara
övertygad Baresic inte känt till den behandlingenattom nya av
terroristdömda förrän förslaget antagits i maj 1986.

Utredningen efter 1986

Under operation Alfa, påden 20 januari 1987, förhördes Baresic nytt
ÖBengt och Gunnar När förhöret inleddes delgavs Baresicav

misstanke för medhjälp till beståendemordet Olof Palme i han iatt
samråd med Naif införskaffatD Baresic nekade till detta ochvapen.
replikerade: "Det det löjligaste jag har hört. Under förhöret fickvar

frågan fåttBaresic han kännedom den ändring i kriminal-när om
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vårdslagstiftningen fåttBaresic svarade hanberörs attsom ovan.
denna anstaltsledningen i maj 1986. Baresic be-kännedom om genom

rättade vidare han bevistat i Göteborg i december-januarimöteettom
bestående1985-86. rörde interna problem i HPD,Han mötetattuppgav

framför allt i vissa artiklar i HDP:s tidsskrift Hrvatski Tjednik inteatt
ocksåriktiga. deltagitBaresic i mötet.var namngav personerna som

våren 1987 intensifierades utredningen beträffande Baresic.Under
Ö förhör i SverigeBengt och Gunnar J höll mängd med kroaterstoren

någotkunde tänkas känna till Vidare kontaktadesmordet.som om
flera bland Olof Palmes medarbetare i regeringskansliet,nytt personer

Ulfbland andra finansministern Kjell-Olof Feldt och statssekreteraren
benådningDahlsten. Feldt berättade bl.a. Olof Palme varitatt emot en

långt ifrånBaresic och det uteslutet Olof Palmes in-att attav var
frågaställning i denna känd i krets. Dahlstenstörre attvar en uppgav

Olof årsPalme beslutet 18 fängelse farligt och hanansett att attom var
frånfruktade hämndaktion Baresics sida. denna anledning hadeAven

Olof kontaktaPalme bett Dahlsten säkerhetspolisen. Enligt Dahlstenatt
Olof förflutnahade Palmes kännedom Baresics varit ganskaom

detaljerad. Baresic hade relation till vissa individer inom Chile-Att en
förjuntan känt Olof Palme. hade därför detHant.ex. ansett attvar

eventuella hotet honom bestod i kombination Baresics hatmot en av
Chilejuntans motiv. Olofoch Dahlsten vidare Palme hadeattuppgav

uppfattningen Baresic skulle kunna planera ettatt var en person som
påmord honom.

Ö1987Under eller kort dessförinnan fick ochBengtsommaren
frånGunnar tillfälle igenom utskrifterna telefonkontrollJ denatt

påbeträffande Baresic Täbyanstalten. Underägtsom rum sommaren
Öoch i början hösten 1987 redovisade och Gunnar iBengt Jav en

promemoria vad dittills framkommit i utredningen. Promemorian,som
består till troligen inför begärandelar, översändes UD,tresom av om

utredningsåtgärderbiträde med i utlandet.
innehållerförstaDen delen promemorian inledningsvisav en

historisk översikt extremkroatiska Sverige ochde aktionerna iöver
Baresics inblandning i Därefter beskrivs Baresics starka ställningdessa.
inom bildades enligt promemorian 1981. ledare blevHDP. HDP Dess
Nikola bosatt i Skottland. HDP kom driva tidsskriften Hrvatskiatt
Tjednik i Tidsskriften distribuerades till SverigeAustralien.utgavssom
via enligt framkommitVästtyskland. Baresic vad devar som en av

aktiva HDP-företrädarna i Sverige. hade i flera artiklar iHan storamera
Hrvatski Tjednik framställts kroathjälte. kroatkretsarInomsom en sann

förmån frånhade insamlingar till hans organiserats och enligt uppgifter
kriminalvården hade i storleksordningen 10 000 dollar i flerapengar
omgångar till Baresic. hade kontaktnät; hansHanöversänts ett stort
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frånpåtelefonbok innehöll 250 protokollenAvnamn ca personer.
haft telefonkontaktertelefonkontrollen framgick Baresic dagligaatt

Påfallande många samtal politiskmed sina kroatvänner inom landet. av
Öockså förts utomlands. ochkaraktär hade med Bengtpersoner

mångaBaresic för exilkroater speladeGunnar J drog slutsatsen att en
viktig roll. Vid förhör hade det framkommit det fannsatt personer,

offra familjframför allt utomlands, villiga sitt liv och sinattsom var
för Baresics skull. Vid förhör med personalen vid Täbyanstalten upp-

fascist.flera de hade lärt känna Baresic extremist och Iattgav som en
hade framkommitförhör med icke HDP-anslutna svenska kroater att

vildhjärna, uttalanden och aktionerBaresic ansedd som en varsvar
regeringen Olof Palme inneburit skada förden svenska ochmot stor

i Sverige.kroatema
utförligtandra delen promemorian relativt vadI den presenterasav

Ö och Gunnar kallat Baresic-hypotesen. denna del utvecklasBengt J I
det tänkbara motivet Baresic känt sig orättvist behandlad denatt av

fått sitt straff tidsomvandlatsvenska regeringen, bl.a. eftersom han inte
fick iförrän efter flera försök och han väl det utmynnade detnär ett

straff, utvisningshot Vidare för vissa hotovanligt redogörssträngt etc.
Olof hade flera medinterner Kalmaranstalten vittnatPalme,mot t.ex.

Baresic, han placerad där, uttalat han skulle tillnär att attattom var se
på"knackade in skallen Olof Palme". denna del promemorianIman av

också tvåför framkommit beträffande iredogörs vad mötensom
dåGöteborg i november 1985 respektive i januari 1986, Baresic haft

veckoslutspermissioner. hörda hade varit ovilliga berättaDe ytterst att
framkommit Baresicsvad talat det hademötena, attman om men

frigivning utvisningshotet diskuterats. Beträffandeoch honommot
Baresics uppträdande veckan före mordet hade personal Täby-

Baresics Olof Palme dag för dag,anstalten berättat hat växtatt mot att
han stundom varit i och excellerat i kraftfulla hotelser Olofextas mot

BeträffandePalme och han efter mordet verkat uppspelt.närmastatt
Öresursfrågan det inom Baresic-bedömde Bengt och Gunnar J att

såvälorganisationen eller i vänkretsen fanns vilja kraft utföraattsom
den kaliber mordet Olof Palme utgjorde. Dennaett attentat av som

del promemorian avslutas med följ ande bedömning:av

Vår uppfattning Baresichypotesen vuxit i vistyrka ochär att attmenar
åtgärder ofrånkomliga. fårVi skriftvidare har i denna dockär som anses

hållbart finnstämligen översiktlig visat motiv och inomatt resurser
dådBaresickretsen till detta slag.ett av

för vissa förhörI den tredje delen promemorian redogörs närmareav
utredningsåtgärder företagits. vidare:och andra Det sägssom
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framåt åtgärder i Sverigeutredningen ärVåra föramöjligheter att genom
dåutredningen viläge ikommit till detuttömda och vi hari stort settnu

informationerförhör och inhämtaanställaoundvikligtdet utom-attanser
lands.

föredragningspaningsledningen efter1987 beslötUnder hösten av
ochutredningsåtgärder Canada, USAvissa iBaresic-avsnittet företaatt

få stånd informa-försöka tillSyftetdåvarande Västtyskland. ettattvar
förhör medverkställaochpolismyndighetermed andrationsutbyte att

fåförsökaskulleSärskiltcentralaför utredningenvissa manpersoner.
exilkroatorganisationer ikopplingar tillBaresicsuppgifterfram om

tillskettpenninginsamlingar däroch deoch CanadaUSA somom
informationinförskaffaförmån. försökaVidare skulleBaresics man
i USA ochkroatertillvägagångssätt mord företagnavidrörande av

utresekontrollerockså försöka företamöjligt skulleCanada. Om man
land.i respektivekunde länkas tillBaresicbeträffande de personer som

Ö till Washingtonoch Gunnar J1987 Bengt30 oktoberDen avreste
WashingtonCanada.i USA och Ivistelseför fyra veckors samman-

doku-ambassad. Avvid SverigesUlf Hjertonssonträffade medde
svenskaframgår deUlf Hjertonssonmentationen över att gavresan

fick delhjälpde med dennesstöd ochutredarna taattstortett av
Ö ochFrån Washington Bengtsvårtillgängliga uppgifter.mycket reste
York,besöktesDärefter Newi Canada.till TorontoGunnar J vidare

besökenåterigen VidWashington.slutligenAngeles ochChicago, Los
och vidvid FBImed kroatexperterutredningsmännensammanträffade

inhämtadesinformationPolice. mängdMounted EnRoyal Canadian
Två fördehölls.aktuellaförhör medoch rad avpersoneren

låta sigemellertidvägradecentralautredningen attmest personerna
utredarna.de svenskaförhöras av

utred-redogjordejanuari 1988,upprättad isammanfattning,I en
från det bl.a.heterutredningsresultaten Därförningsmännen attresan.

promemorianinågot motsade teoriernaframkommitdet inte hade som
Baresic och/ellermisstankarnastället hadeBaresichypotesen. I motom

iterroristklassadmån. Organisationen HDPväsentligstärkts iHDP var
destyrkteinformationfannssåväl Canada. DetUSA attsomsom

drogvåldsbenägna och intesikteutredningenkroater tog varsom
penningin-Omterroristattentat.ochutpressningsig för mord, rena

åtnjöt oerhörtBaresicförmåntill Baresicssamlingama ettattuppgavs
kroathållfrånfångepolitisk ochi sin egenskapstarkt stöd att manav

myndigheter.svenskaansåg felbehandlatsBaresicatt av
tillavvisasBaresic skulleinnan1987, kort8 decemberDen

Vid dettaförhör med honom.utredningsmännenhöllParaguay, ett nytt
någon för Olof Palmesympatihan inte känthan bl.a.förhör attuppgav
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ansågoch han Sverige och den svenska regeringen kunde likställasatt
med den sjunde jugoslaviska republiken. hadeHan emellertid rent

då han varken ordnat, till påeller legatsamvete sättuppmanat annat
bakom mordet Olof Palme. Baresic medgav han till Naif D säkertatt

Olof Palme kunde "dra helvete. Enligt Baresic skullesagt att
någontingkroatema inte ha vinna utföra Olofatt att ett attentat mot

Palme. Baresic ocksåberättade han via TV-sändning efteratt straxen
fickmordet kännedom två jugoslaver gripits färjan mellanattom

Helsingborg och Helsingör. dåhadeHan blivit mycket rädd, eftersom
han insett kroater och visade sigmännen inblandade iatt om var vara
mordet, skulle han aldrig komma släppas fri. försökaFör redaatt att ta

verkligen kroater hade han ringtmännenom var en massa personer
i världen.runt om

Under 1988 fortsatte utredningen rörande Baresic. I november 1988
Öföretog Bengt och Gunnar dåvarandeJ tjänsteresa till Väst-en

tyskland för vid förhör mednärvara kundeatt personer som vara av
intresse för utredningen i denna del. I Västtyskland hölls knapptett
tiotal förhör.

Ö1990I upprättade Bengt och Gunnar kortJ promemoriamars en
benämnd Baresichypotesen-Kroatavsnittet. I denna Baresicattanges
och/eller kroatema hade mycket starka skäl till vilja Olof Palmeatt se
undanröjd och denna motivbild de bärkraftiga i helaatt mestvar en av
utredningen. slutsatsDen utredningsmännen drog utrednings-som av
resultaten, främst det antalet hörda inom HDP och medstora personer

påtanke den utfästa belöningens storlek, emellertid detattvar var
osannolikt mordet Olof Palme skulle ha regisserats ledningenatt av
inom HDP. Möjligen någonskulle någraeller Baresics trognaav
anhängare självpåtaget ha kunnat utföra mordet i dåBaresictron att
inte skulle bli utlämnad till Jugoslavien. För det talade attsenare
tidigare kroataktioner i Sverige visat sig inte frukten någonvara av
styrd planering planerats och genomförts vildhjämor.utan snarare av

ÖBengt och Gunnar föreslogJ därför fortsatta utredningsåt-deatt
gärdema i ärendet skulle inrikta påsig enskilda individer.mer

Härefter har vissa kompletterande utredningsåtgärder vidtagits och
uppföljningar gjorts. Utredningen har någotemellertid inte lett till mer
konkret resultat.

Särskilt telefonavlyssningen Miro Baresic och Täby-om av
anstalten

februariI 1989 publicerades tidningsartikel, där det atten uppgavs
regeringen tidigt efter mordet fattat beslut telefonavlyssningom av
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Baresic med motiveringen dels i Baresics bekantskaps-att en person
dåkrets eventuellt befunnit sig i närheten mordplatsen under kvällenav

mordet inträffade, mångadels Baresic efter mordet ringt ovanligtatt
telefonsamtal. Artikeln uppgifterbyggde K.G. Svensson hadesom
lämnat inför riksdagens konstitutionsutskott KU. K.G. Svensson hade
där berättat han efterunder söndagen mordet, den 2 1986, hadeatt mars
kontaktats polis vid säkerhetsavdelningen begärt Baresicattav en som

telefonavlyssnas på sådantskulle Täbyanstalten. beslutEtt kräver till-
stånd Dådomstol. K.G. Svensson emellertid inte funnit till-av
stymmelse till misstanke Baresic skulle kunna ligga till grundmot som

sådanför framställan avslog han begäran. K.G. Svensson hade därefter
ringt säkerhetsavdelningens operative chef Per-Göran ochNässupp
meddelat denne sitt beslut. Per-Göran Näss hade detta ochaccepterat

fråninitiativet kommitberättat Hans Holmérs spaningsledning.att
någonSamma kväll hade i justitieministems omgivning kontaktat K.G.

Svensson och meddelat regeringen själv fattat beslut telefon-att om
avlyssning Baresic med stöd bestämmelse i lagen krimi-av av en om
nalvård i anstalt. K.G. Svensson hade blivit mycket överraskad av
beslutet. Han hade aldrig hört bestämmelsen skulle kunna användasatt

fått slåi det sammanhanget och han hade älv den för kontroll.upp
anledning dessa tidningsuppgifterI utredningsmännen itogav

Baresic-ärendet kontakt med Hans Wranghult i början 1989.av mars
Wranghult berättade följande.Hans Han hade under eftermiddagen den

departementsrådet2 1986 observatören i spanings-ochmars genom
fåttledningen Klas Bergenstrand hemma hosmöteveta att ett satts ut

justitieministem Sten Wickbom kväll. Syftet med mötetsent samma
försöka reda kunde telefonavlyssna Baresic. Hanstaattvar om man

Wranghult fick i uppgift företräda polisledningenHans Holmér attav
vid Inför Christer vidkontaktade Hans Wranghult Ekbergmötet. mötet
säkerhetsavdelningen. berättade Baresic varit aktiv och ringtDenne att
många fåttsamtal efter uppgiftmordet samt att attman om en person
med anknytning till Baresic Sveavägen under mordkvällen.setts
Någon identitet Christer Senthade Ekberg inte angett.personen

Sven-Åkeunder hade chefen för Säkerhetspolisen Hjälmrothnatten
kontaktats. bekräftat uppgifterna Svea-Denne hade om personen

statsrådSten Wickbom hade därefter ringt fem-sex andravägen. upp
telefon-och beslut hade det fattats Baresic skullesättet attom

avlyssnas.
Utredningsmännen vid tid, dvs. i 1989, kontakttog samma mars

med Christer kriminalkommissarien AmforsEkberg. Denne överlät

26 föremålför konstitu-Formema detta beslut blev för behandling i riksdagens
tionsutskott, 1988/89:KU.se
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Säkerhetspolisen bringa klarhet i uppgiften ivid att att personom en
påBaresics bekantskapskrets varit synlig Sveavägen. slutetI marsav

andra Björn1989 meddelade Amfors han varit i kontakt med blandatt
fåttfrån uppgiften inte känd vid säker-och denne beskedetE att var

således få fram uppgift kommithetspolisen. gick inte dennaDet att var
ifrån avsåg.eller denvem

chefsåklagaren1989 kontaktade Anders Helin K.G.I slutet av mars
K.G. Svensson berättade han under dagen den 2Svensson. att mars

fått säkerhetspolisen.1986 besök kriminalinspektören Björn vidEav
Baresic.hade framställt begäran telefonavlyssningDenne en om av

tillfälle hörtK.G. Svensson kunde inte minnas han vid detta talasatt
Sveavägenmed anknytning till Baresic varit synligattom en person

sådanunder mordkvällen. Han han skulle ha bedömtatt enuppgav
så såsensationell i fall möjligen skulle ha fattatuppgift han ettattsom

också omedelbart efterbeslut. K.G. Svensson berättade hanannat att
föredragningen ringt Per-Göran för efterhöra led-Näss attupp om
ningen för säkerhetsavdelningen sanktionerat begäran.

efterfrågatGranskningskommissionen har hos Justitiedepartementet
fåttdärvidavslyssningsbeslutet och dess eventuella underlag. Vi har

följande:del beslutet, i sak lyder enligtav som

kriminalvård förordnarstöd § lagen 1974:203 i anstaltMed 31av om
kriminalvårdsanstaltdåtid Miro Baresic intagen iregeringen under äratt,

före-för till föreskrivs,verkställighet ovannämnda dom och dess annatav
får telefon-trädare för rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning avlyssna hans

från anstalten hans vetskap.samtal utan

ånyo efterfrågat påpekat det iSedan vi beslutets underlag, och även att
hänvisats till inom Justitiedepartementet vidolika sammanhang en

erhållit skriftligttiden upprättad promemoria i ärendet, har vi ett svar
i inte förekommer. Efter detta beskedenligt vilket handlingar ärendet

alltsåvi till konstitutionsutskottet, 1988/89 behand-har vänt oss som
telefonavlyssningsbeslutet 1988/89lade bl.a. det här aktuella se

därifrån dåvarandeKU:30. Vi erhöll det regeringen rätts-genomsvar
Statsrådsberedningenchefen Hirschfeldt till utskottet ii Johan avgav

anledning granskningen. bl.a. följande bakgrundenDärav uppgavs om
till avlyssningsbeslutet.

1986Regeringsbeslutet föregicks föredragning söndagen den 2 marsav en
polismyn-hos justitieminister Sten Wickbom polisöverintendenten vidav

fråndigheten i Stockholm Wranghult. Närvarande justitiedeparte-Hans
också rättschefen Johan Munckstatssekreteraren Harald Fälth,mentet var

dådepartementsrådet före-och Klas Bergenstrand. Beträffande vad som
ingårhänvisas till upprättad promemoria, ikom Johan Muncken av som

akten i ärendet.
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tidigarenågra dagaranknytning till detmedomständigheterdeUtöver -
iredovisasPalmeOlofstatsministermordetinträffade prome-som-

kunde finnasdetbedömningenbeslutregeringensgrundades attmorian
tilldärför hänsynvåldsdåd slag. Detliknandeytterligarerisk för avvarav

BaresicsMiroavlyssningpåkallatrikets säkerhet att avman genom
motåtgärder.erforderligavidtaochhotbildenklarläggatelefonsamtal kunde

kriminalvård tidigarei anstalt hari lagenbestämmelsenaktuellaDen om
straff föravtjänaravlyssningmöjliggörautnyttjats för att personer somav

spioneri.

medgivande tillregeringensnågon efter beslutettidframkomDet att
möjligttelefonsamtal hade ärsättMiro Baresicsavlyssning somav -

domstolbeslutatstelefonavlyssningbestämmelsernaenligt avsomom -
kommit avlyssnas.deltogockså intesamtal där hanså attutnyttjats att

redo-medi sambandjustitiedepartementetuppmärksammadesDetta enav
departementetSedan detspaningsledningen.dåvarandevisning den avav

utnyttjas dettakunde sätt,intebeslutetpåtalats spaningsledningenför att
bedömningen.införstådd med denspaningsledningensigförklarade

1986 be-majden 16tingsrättStockholmsnoterades vidareI attsvaret
rättegångsbalkens be-Baresic enligttelefonavlyssningslutat avom

stämmelser.
omtaladeividare denkommissionenFrån erhöllKU svaret ovan

granskningsbetänkande. harDeni KU:spromemorian, även nämnssom
följande lydelse.

i ärendetavsedd för akten1986-03-02PM

polisöverinten-polisdistriktStockholmskriminalavdelningen iförChefen
justitie-redovisning inför1986-03-02 vidWranghult hardenten Hans

Olof Palmestatsministernfråga mordetispaningslägetministern omav
registreradsäkerhetsavdelningenhosuppgivit bl. urpersonatta. en

uppehållit sigvittnesmål haeventuellt kanenligtbekantskapskretsBaresics
enligtBaresicochaktuella tidenvid denmordplatseni närheten att upp-av

till heladärifrån ringamedsysselsattfrån runtanstaltengift är attn.
mycketWranghultförelåg enligtFrån spaningsledningen ettvärlden.

vetskap,samtal hanshansfå avlyssnaönskemål möjlighetstarkt utanattatt
vid riks-säkerhetsavdelningenförsorgavsågsså skei fallvilket avgenom

polisstyrelsen.

sambanditelefonkontaktadessäkerhetsavdelningen,Chefen för persom
önskemålet.isig instämmaförklaraderedovisningen,med

lämnade upplys-demeningenligt hansförklaradeJustitierninistern att
lagenstöd 31 §beslut medomedelbartförgrundutgjordeningarna ett av

fråntelefonsamtalBaresicsavlyssningkriminalvård1974:203 avomom
statsråden Feldt,Carlsson,kontakt medtelefonochanstalten tog per
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Andersson, Gradin, R. Carlsson och Sigurdsen, vilka samtliga delade hans
uppfattning. Detta meddelades Wranghult.

---

5.15 Avsnitt Y Turkiet PKK-

15.1 Allmänt

Avsnitt Y Turkiet innehåller i praktiken den utredning PUsom-
företagit rörande PKK. Det registrerade utredningsmaterialet består i
denna del 70-tal pärmar.ettav

Av flera skäl har vårvi vid granskning och redovisning brottsut-av
redningen rörande PKK valt metod den vi valt beträffandeänen annan
övriga avsnitt, vårdär granskning utgått från PU:s förundersöknings-
registrerade utredningsmaterial. Den främsta anledningen till detta är

utredningen rörande årenPKK under föremålatt varit för flera gransk-
ningar, genomgångar Så har Juristkomrnissionen granskat ochetc. t.ex.
översiktligt redovisat utredningen PKK under det första utred-mot
ningsåret. Vidare har utredningen rörande PKK berörts i lands-
hövdingen Gösta Gunnarssons granskningenöver hotbildenrapport av

och säkerhetsskyddet kring statsministermot Olof Palme SOU
1989:1. Vissa delar utredningen avseende PKK har varit föremålav
för domstolsprövning de s.k. smugglings- respektive buggnings-
målen. Under 1992 uppdrog förundersökningsledningen kammar-
åklagaren Per-Erik Larsson fullständig genomgånggöra ochatt en
analys utredningens PKK-material och på denna genomgångav en
grundad presenterades i september 1993.rapport

Vidare gjorde den tidigare Palmekommissionens sekretariat under
1995-96 dokumenterad genomgång materialet. Slutligen haren av
kommissionens Sandberg och gåttSkogwik igenomexperter PKK-
avsnittet vidarese nedan under särskild rubrik.

Vi har denna bakgrund valt redovisamot detta avsnitt utifrånatt
tidigare gjorda genomgångar och granskningar. Redovisningen i det
följande bygger på det nämnda materialet med påtyngdpunkt denovan
genomgång grundmaterialet PKK Per-Erik Larsson gjort.av om som



623Enskilda uppslag1999:88SOU

PKK-spåret5 15.2
.

Organisationen PKK

i Turkiet bosattabildande 1923 deEfter den turkiska utsattesstatens
språket för-assimileringstryck. kurdiskakurderna för starkt Detett

kurderna kalladesändrades till turkiska ochbjöds, kurdiska ortsnamn
reaktioner bland kurderna. Fleraledde till starkabergsturkar. Detta

slogs ned.uppror
frågan mittenkurdiska fart iVid universitetet i Ankara dentog ny

samlade student i Statskunskap,1970-talet. Vid den tiden enav
Öcalan, kalla-antal studenter sig iAbdullah runtett stort somen grupp

organisa-Genom denna skapadesdes Kurdistans revolutionärer. grupp
arbetarparti.Kürdistan, Kurdistanstionen Partiya KarkerenPKK

Målet kommunistiskt prägladorganisationen självständigför är en
ledning.kurdisk under PKK:sstat

Öcalan generalsekreterareAbdullah ApoSedan 1978 har som
stått den underför partiet. generalsekreteraren,i PKK styrsspetsen av

politbyrån centralkommittén.ledning arbetande ochhans
sympatisörer, kaderaspiran-indelas iPKK:s anhängare tre grupper;

någonfullvärdiga medlemmar inte haroch kadrar. Kadrarna ärter som
professionellapartiet. betraktar sigmöjlighet utträda Dessaatt ur som
falskaofta täcknamn och försedda medrevolutionärer, bär är person-

måste utföraochKadrarna skyldiga partiet total lydnadhandlingar. är
Någon Kritikopposition inom partiet tolereras inte.order kritik.utan

för-eller brytning med partiet betraktasgeneralsekreterarenmot som
räderi.

Dåmilitären kontrollen i Turkiet. flyttade1980I september övertog
huvudstad Damaskus. Efter militärkuppenledning till SyriensPKK:s

Dåvarande Västtyskland,sökte sig kurder till Europa.stora grupper
Frankrike deSchweiz ochSkandinavien, BeNeLuxländema, emottog

Öcalan uppehållstillstånd i Sverigeflesta. ledare Abdullah söktePKK:s
påfick i början 1984 avslag sin begäran.men av

europeiska till delUppbyggnaden det PKK motsvarar stor ur-av
exekutivkommittén. Dennasprungspartiets. Högsta utgörärorganet

centralkommitténpartiledningen och den europeiskaförbindelse mellan
med i Köln.säte

någon organisation endastdet inte funnits fastI Sverige har utan en
haft 50-talmitten 1980-talet PKK haunderkommitté. I ett an-av anses

Sverige.hängare i
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förstHur PKK aktualiserades i PU

Redan tidigt under utredningen den första veckan efter mordet- korn-
organisationen frånPKK tilldra sig visst intresse utredningensatt ett
sida eventuellt inblandad i såvälmordet. PKK hade under 1984som

föremål1985 varit för brottsutredningar i Uppsala ochettsom par
Stockholm. Brottsutredningarna på frånrörde mord avhoppare PKK.

ocksåPKK hade regeringen förklarats terroristorganisation,av som
innebärande bl.a. organisationens medlemmar efter prövning i detatt
enskilda fallet kunde utvisas med dåvarandestöd bestämmelserna iav
utlänningslagen frånSFS 1980:376. Motiv PKK:s sida utföraatt

riktade svenska intressen kunde därför finnas.attentat mot
Under de första veckorna efter mordet hölls förhör med relativtett

antal kända för eller misstänktes för hastort attpersoner, som var
med ochPKK vistades i Sverige främstsarnröre i Stockholmssom —

län. frånFörhören hölls personal rikskriminalpolisen. Vid förhörenav
fick såsomredogöra för sin familjeförhållanden,bakgrundpersonerna
utbildning, yrke sin politiska förhållandehemvist, sitt till PKK,m.m.,

förhållandesitt till Olof Palme sina förehavanden under mord-samt
Några husrannsakningar ocksåägde varvid handlingarnatten. togsrum

ibeslag.
Den 14 1986 genomfördes samlad aktion i lokalmars en mera en

disponerades svensk-kurdiska föreningen. Niosom av personer som
befann sig i lokalen hämtades till förhör. Efter beslut komrnissarienav
Åke S genomfördes husrannsakan i lokalen, varvid skriftligt material

i chefsåklagarenbeslag. Beslagen hävdes K.G. Svensson dentogs av
Ifrågavarande26 åtgärder, företogs led iettmars. som som en mera

JO.allmänt inriktad spaning, föremålblev för kritiksenare av

Påstådd vapenöverlåtelse anknytning tillmed Täbyanstalten

vårenUnder 1986 riktade PU växande intresse organisationenett mot
PKK. Efter tips i mitten maj 1986 vapenleveransett av om en som
skulle ha kort tid före mordet framstod PKK ytterligtägt rum som
intressant i utredningen, varför spaningsledningen styrde alltöver

bearbetning.till dennastörre resurser
Tipset lämnades Seppo inkomA, till Kriminaljourenav en man, som

vid Stockholmspolisen den 13 maj 1986. Seppo A hade vid tidensent

27Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1989-90 ff.53s.
28 vapenöverlåtelsenTipset och bearbetningen detsamma finns i PU-om av
materialet registrerat särskilt under avsnittet P Vapenärende Täbyanstalten-
inledning PKK-spåret.av
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hälerifängelsestraff förkortareavtjänatOlof Palme ettmordetför
underhadeavdelningPåTäby.ikriminalvårdsanstalten samma

ingått iNaif Dkurdenvarit intagna;två andra somtiddenna personer
fängelsestraffmångårigtavtjänadeoch ettSkomakarligans.k.den som

avtjänadeBaresicMirosmugglingoch samt somnarkotikabrottför
bl.a.berättadeASeppoflygplanskapning.ochmordförlivstidsstraff

följande.
utvis-denförPalmeOlofochregeringensvenskadenhatadeNaif D

Olofmordetföretvå veckorstraff. Runti hansingickningsdom som
skaffakunde typhanAfrågat SeppoNaif vapen,DhadePalme om

NaifsigbryttinteASeppohadeInledningsvis omWesson.Smith
ochhumörvaritNaif Dhade gottmordetefterförfrågan. DagenD:s

Naif D,medgodvarit vänOckså Baresic,fixat.detnu är somsagt
glad.varithade

A.med Seppoförhörhölls1986,maj14 nyttdärpå, ettdenDagen
5004sammanlagtförNaif Dtvå tillsålthanberättadeHan att vapen

permission levereratunderhan1986 hadefebruari15Den enkr.
också haftNaif D,Sollentuna.ibostadNaif D:s somtillvapnen

kläderdeloch000 kr10ASeppolovathadedag,denna enpermission
leveransen.höllASeppo tyst omom

HanA.Seppomedförhörytterligarehölls1986maj ett15Den
hölldePalme,OlofhatatBaresicNaif Dsåväldå somatt somuppgav
fåttnyligenhadeBaresicsituationer.respektivesinaföransvarigsom

uppfattathanvidareberättadeA attSeppoavslagen.nådeansökansin
Gamlabostad iOlof PalmesdeBaresic motoch spanatNaif D attav

15denpermissionenunderhanASeppoberättade attOmstan. vapnen
hadeVapnenWallonen.påtvå Coltarhämtat restaurangfebruari

därefterhadeASeppoLeffe.från Farsta,överlämnats personenav
hadeNaif D attsagtoch lämnat vapnenbostadNaifåkt till D:s vapnen.

ochNaifockså Dberättadebankrån. A attSeppovidanvändasskulle
oftaochmorddagenunderväldigt nervösavaritanstaltenBaresic
gårdethurfår vi"ikvälldärvidhadeBaresic yttratklockan. setittat

kom-och fälltgladvaritNaif DhademordetefterPalme". Dagenför
OlofskjutithadeNaif D:stolkatASeppo att sonsommentarer som

ochBaresichålla atthotatshan tysttilladeA att avSeppoPalme. att
F.Larserhållithan person,envapnen av

A.Seppomedvalkonfrontationgenomfördes1986maj20Den en
dåpekadehanochvapensamlingrotelnstekniskaförevisadesASeppo
tilllevererathansådanaWesson-revolvrarSmith somvapensomut

framgått iSom5-6pipor,kortamyckethadeVapnen cm.Naif D.
medsambandiutredningentekniskadenlångtvisadekapitel 2 senare

kanknappastpiplängderså kortamed varaprovskjutningar att vapen
mordutredningen.aktuella i
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Samma dag valkonfrontationen ägde berättadesom Seppo A irum
förhör han under års15 tidatt sysslat med vapenaffärer i liten skala.
Han hade efter mordet Olof Palme den 15 ordnat möjlighetmars— —för Naif D köpa ytterligareatt Naif D, dennaäven dag haftvapen. som
permission, hade emellertid uteblivit från ochmöte affären hadeett
därför inte blivit Seppo A berättade vid detta tillfälle ocksåav. att
Baresic efter Ingvar Carlssons utnämning till statsminister "Hanyttrat
ska dö också.

Den 22 maj 1986, vallades Seppo A i Farsta. Han dåpekade ut
den adress där han den 15 februari 1986 köpt revolvrarna Lars F.av
Under förhör dag berättade Seppo A hansamma egentligen skulleatt
haft permission den 12 februari Naif D övertalat honomatt imen att
stället permission den 15 februari,ta då också Naif D hade permission,
så de skulle kunna skötaatt vapenaffären. Seppo A hade några dagar
före permissionen ringt till Lars F och i förtäckta ordalag talat attom
han intresserad köpa Larsvar att F hade detav OKvapen. sagt att var

Seppo A besökte honomatt vilket Seppo A tolkat Lars F hadeattsom
sälja. Underatt permissionen hadevapen Seppo A först till sinrest

bostad i Solna. Därefter hade han åkt taxi till Naif D:s bostad iensam
Sollentuna. Av Naif D hade han fått 5 000 kr och del kläder.en
Därefter hade han fortsatt med taxi till Lars F i Farsta. Lars Fsamma
hade överlämnat två revolvrar i kaliber .38 och fyra askar ammunition.
Med återvändetaxin Seppo A sedan till sin bostad. Hans f.d. hustru
korn på besök. Tillsammans åkte de med taxi till Naif D dären ny
Seppo A levererade vapnen.

Den 6 juni 1986 Seppo A Baresic någon gångatt underuppgav
vecka 9 1986 varit permission. återväntNär han hade han berättat att
han träffat kroater bl.a. från Australien. Baresic hade också "detyttrat
kommer hända tidenatt närmaste med Palme.nu

Vid förhör den ll juniett 1986 ändrade Seppo A sina tidigare
lämnade uppgifter. Han han inte fått revolvrarnaattuppgav Larsnu av
F Raimo T. Dessautan uppgifter vidhöll han vid tvåav förhör veckaen
respektive månaden senare.

I mitten juni 1986 förhördes Seppo Azs f.d. hustruav Eva A. Eva A
bekräftade hon den 15 februariatt åkt1986 taxi tillsammans med
Seppo A till adress i Sollentuna. Hon hade till börjanen väntat utan-en
för. När Seppo återväntA hade han erinrat sig han glömt sina glas-att

i lägenhetenögon han besökt. Han gick därför tillbaka till lägenheten
och Eva A följde då Påmed. lägenhetsdörren fanns utländsktett namn

började på bokstaven D. Dörren hadesom öppnats medav en ung man
sydländskt utseende.

Taxichauffören Hilmar N lokaliserades och förhördes i juli 1986.
Han bekräftade han den aktuellaatt dagen haft körning med finsken en
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iadresstillbostadsadressAzsSeppoSolnafrån iadress enenman
bostadsadress. MannenNaif D:si närhetenalldelesSollentuna av

ansåg30 minuterEftergjort.Hilmar Nvilkethade honombett vänta,
därefterhadeHanplatsen.lämnadeblåst ochblivitsig haNHilmar

därpolisstation väntatSolnakallad tillblivittaxiväxelnvia mannen
iadresstillkördbliönskatochkörleganbetalthadeMannenhonom. en

minuters20Efterkontorsadress.T:sRaimoAbrahamsberg ca
till Solna.tillbakakörtHilmar Nhadeuppehåll platsen mannen

Alfa seoperationkallastillslagdetmedsambandI stora som
sinavidhöllASeppoförhör.förnyattillAhämtades Sepponedan

misstankehandelgavsförhöretUnderuppgifter.lämnade omtidigare
haftdå hanmedgavHanOlof Palme. attmordetmedhjälp till

ihöllsdag närvaroSammatill.användasskullevadvetskap vapnenom
mellankonfrontationsförhörZeimeClaesförundersökningsledarenav

två revolvrarhan köptvidhöllSeppo ARaimo T.och att avSeppo A
dagSammaförnekade detta.Raimo T1986.februari15Raimo T den

SeppoNaifoch D.ASeppomellankonfrontationsförhörocksåhölls ett
Naif D.förnekadesNaif Dettatill D.sålthanvidhöllA avatt vapen

lämnadedetillbakaSeppo A1987,januaridärpå, 21den togDagen
från Naif Dförfråganfåtthanberättadeuppgifterna. Han omattnu

då fåttochRaimo Tkontaktatanledning häravihan svarattvapen,
februari15han denleverera,kundedennetolkat atthan attsomsom

sigbegettdärefterhanvapenköp,Naif förDfått 000 kr5 att1986 av
någrakunde levereraintedennefått beskedetRaimo Ttill attmen

medNaiftill Dtillbakalämnatdärförhanoch av-pengarnaattvapen
uppgifterdessaanledningidelgavsASeppotaxiutlägg.fördrag nyaav

dagASeppoändradeDäreftertillvitelse.falskmisstanke sammaom
tillslutligenåtergickgånger. Hanytterligareuppgiftersina ett par

levere-hanochRaimo Ttvå hosrevolvrar atthämtathanversionen att
Naiftill D.dessarat

intressantamycketbörjantillbedömdesuppgifterAzsSeppo somen
regeringsfientlighet,uttaladeBaresicsdå innehöll komponenterde som

ochtill PKKkopplingeventuellbakgrund medkurdiskaNaif D:s
deUndertidpunkt.passandeöverlåtits vidrätt typ ensomvapen av

ochdockframstod hanAmed Seppoförhörenomfattande mermer
trovärdighetproblempersonligamed varsstorapersonsom en

ifrågasättas.måsteallvarligt
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Utredningen och hösten 1986. Faktainsamlingensommaren

Under delen juli 1986 intog spaningsledningensenare i PU denav -s.k. Iedningsgruppen ståndpunkten PKK troligen låg bakomatt—
mordet Olof Palme och det fanns sambandatt mellan dettaett mord
och tvåde mord avhoppare från PKK iägt Uppsala 1984som rum
respektive Stockholm 1985. PKK blev det s.k. huvudspåret. Motivet
skulle PKK höll Olof Palmeatt ansvarig för denvara behandling som
organisationen och dess medlemmar i Sverigerönt terroriststämpel,
kommunarrest etc..

När planeringen för kommande tillslagett kurderstort medmot
PKK-anknytning började okäntär redan så tidigt den 5men som
augusti 1986 informerades kretsstörre polismän åklagareochen om
planerna. Vid utökat ledningsmöteett denna dag med 29 när-personer
varande redogjorde Hans Holmér för sin inställning i PKK-spåret. Han
informerade övriga deltaganden organisationen PKK, mordet iom
Uppsala 1994, kommunförbuden, Hussein Yzs roll Han utveckladeetc.
också sin hotbilden, innebörden uttryckensyn "bröllop ochav
skalder, vissa förhörsutsagor och anskaffning Förav attvapen m.m.
säkra bevisning PKK skulle tillslagmot kallat "operationstort Alfaen
genomföras. Målet slå organisationen sådanatt medmot kraftvar att
PKK rasade så brott kunde beivrasatt ochsamman utvisningar äga

Genom samordnad aktion skullerum. antal företrädareen förett stort
PKK gripas och förhöras. Genom sådan styrkedemonstration skulleen
det klart förgöras den kurdiska PKK-männen inteattgruppen var
osårbara. Härigenom räknade Hans Holmér med människor medatt
intressanta uppgifter skulle våga träda fram och berätta för polisen vad
de visste påmordet Olof Palme. Inför tillslaget,om vid denna tidsom
planerades iäga oktober 1986, skulle utredningen koncentrerarum sig
på samla in faktaatt PKK.om

Regeringen underrättades planeringen den 7 augusti 1986.om
Under slutet och under hösten 1986av avdeladesommaren

spaningsledningen personalresurserstora utredningen PKK-av
spåret. Främst det personal från rikskriminalpolisen ochvar säkerhets-
polisen fick i uppdrag insamla ochsom att sammanställa all tänkbar in-
formation och kunskap PKK från såväl Sverige utlandet,om som
främst Europa. Allt känt PKK och dess aktivitet skullesom till-var om
föras utredningen i syfte öka kunskapernaatt PKK inför detom
planerade tillslaget.

Inför insamlandet faktamaterialet beslöt spaningsledningenav att
detta material inte skulle registreras på sedvanligt detsätt skulleutan
samlas och systematiseras i särskild pärmserie. Pärmserien kornen att
indelas i 17 avsnitt, där varje avsnitt avsåg visst material såsom Mord
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sida iVarjeStockholmiMedborgarplatsen etc.MordetUppsala,
få uppfatt-möjligtdetidagvilketpagineras görskulle attmaterialet en

sidor. Utöver12 000 pärm-omfattarstorlek. Detmaterialetsning caom
bedömningar,skulledataregistreras,således skulleinteserien, som

åtgärderspaningsledningens etc.kommentarer,slutsatser,värderingar,
särskiltförasskulleRegistretdataregister.särskiltsammanställas i ett

materialet.från övrigaskilt detochspaningsledningenvid vara
registreringsmetodiken ärfrångå den gängsebeslutetSkälen för att

befaradesdeteftersomkritikockså viss attBeslutetoklara. möttes av
övrigadenmedmaterialetuppstå integrerasvårigheter skulle attstora
därför,upprättadesStockholmvåldsroteln iPå initiativutredningen. av

ochinsamladedetdataregisterdirektiv,spaningsledningens etttrots
kurdbasen,den s.k.databas,särskildmaterialet. Isystematiserade en

förekommandeochhandlingarallaprincipiregistreradesochinfördes
ellerhandlingåterfinna vissidagmöjligtdetBasen gör att enpersoner.

förekommer.någonstans viss personenvar
förekomfaktainsamlingen,PKK-bearbetningen,fasdennaUnder av

krirninalpolisiärtraditionelluppslagenbearbetningegentligingen avav
insamla,ställetigick, nämnts, attutArbetetkaraktär. ovansom

tillslaget.planeradeinför detuppgiftersammanställaochsystematisera
antalspaningockså riktadbedrevs ettmotInför tillslaget personer,

detochtelefonkontrolli formavlyssningsåväl fysisk somavsom -
buggning.sigvisadesenare -

består ifaktainsamlingsfasenundertillkommitmaterialDet som
utrednings-från övrigadetavskiltidagförvarasochprincip intakt

20efter dentillförtsinteinformation harNågon ytterligarematerialet.
slutligen kom ägaplanerade tillslagetdå det attjanuari 1987, rum.

följande.i detöversiktligtInnehållet redovisas

UppsalaMordet i

Uppsala.iStora TorgetAtamördades Enver1984juni20Den
Mördaren,flera skott.håll, medfrånbakifrån, näraskötsAtaEnver

mordvapnet.kastatvarunder hanflyktefter kortZülküf Kilinc, engreps
handlathanbrottetutredningenunderKilinc att egenavuppgav

Utredningendöden".tilldömt Atafolketkurdiskadetsedanhand
såväl imedhjälpareflerahafttroligenKilincemellertidvisade att

avrättningsannoliktmordetochutomlandsSverige att envarsom
frånhoppatAtaanledningiledningPKK:s attbeordrad avavav

uppgifterpartiet. Dessakritikuttalatoffentligtoch motorganisationen
Cemile K.ochCetin GüngörPKK-avhoppamafrån andrablandkom

dentill livetfrån PKK, hotatsavhoppefter sittberättade Ata,De avatt
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i Tyskland verksamme PKK-ledaren Ali C och dennes medhjälpare.
Även Güngör och Cemile K, båda kallade PKK terrorist-som
organisation, hade för hot.utsatts

Kilinc dömdes i juli 1984 för mord till livstids fängelse.
Efter domen förhördes Kilinc vid flertal tillfällen säkerhets-ett av

polisen. Under dessa förhör framkom bl.a. han i Frankrike fåttatt veta
Ata vistades i Stockholmatt eller Uppsala. Kilinc hade in i Sverigerest

tillsammans med Kasim Hüsnü A, centralkommittémedlem med
för Sverige, och Ismet G, PKK-representant frånansvar Danmark. Vid

ankomsten till Helsingborg hade han kontaktat Ismet C. Morddagen
hade Kilinc tågettagit från Stockholm till Uppsala. Han hade sedan
suttit Stora Torget och i fleraväntat timmar innan Ata kom. Kilinc
kände igen Ata efter i Frankrike ha honom påatt video. Kilincsett hade
enligt uppgifter inhandlat SL-periodmärkeegna Centralenett i
Stockholm. Genom utredning hade det konstaterats märket i självaatt
verket inköpts i södra i Sollentuna.spärren Detta de omstän-var en av
digheter tolkades Kilinc måste ha haft hjälpsom att vidsom genom-
förandet mordet.av

Mordet Ata och utredningarna kring detta utgjorde förstarten en
intensifierad uppmärksamhet kring frånPKK i första hand säkerhets-
polisens sida. Omfattande utredningsinsatser såsom fysisk spaning och
telefonkontroll korn vidtas i första handatt mot personer som upp-
fattades ledande PKK-medlemmar.som

Mordet på Medborgarplatsen Stockholmi

Den 2 november 1985 mördades Cetin Güngör som byttsamma
till Mikael Gölarp och bar täcknamnet Semirnamn i foajén utanför

Stora Hörsalen i Medborgarhuset i Stockholm. Güngör deltog i en
kulturell kurdisk fest han, frånnär håll, skötsnära i bakhuvudet. Gär-
ningsmannen, Nuri Candemir, lyckades efter ytterligare skottlossning
kasta sig fönster, Götgatan.ett Därgenom ut övermannades han av
festdeltagare och överlämnades till polis.

Vid förhör Candemir han mördat Güngörattuppgav uppdrag av
Kurdistanska Nationella Befrielsekampens Skyddsförbund en grupp
med fem medlemmar, Candemir en, han i Kurdistanvarav attvar
försetts med fotografi Güngör,ett han dagen före mordet kommitattav

till Sverige från Tyskland via Danmarkensam och han haft mord-att
pistol i kaliber .22,vapnet, med sig från utlandet.en

Den utredning företogs visade Güngör varit framståendesom att en
PKK-medlem hoppat organisationen då han kommitsom i konfliktav
med dess ideologi och uppbyggnad. Han hade offentligt kritiserat PKK
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hadeföljd dettaSomoch anföranden.olika publikationeri aven
i sinakungjort domenPKK-ledningen,till dödenGüngör dömts somav

skälet tillDödsdomenfebruari 1984.publikationer i attvaregna
fortsattSverige hade Güngöri Sverige.flytt och bosatt sig lGüngör att

kritisera PKK.
1978i Handenvid inbrottsig stuletMordvapnet visade ettvara

.357Smith Wesson Magnum.revolvertillsammans med bl.a. en
hadeVid gripandetCandemir Halistillhade överlämnatsVapnet av

fannslägenhet och detpå gick till Halis I:sCandemir nycklar sig som
Nezmi jfr nedanHalis och Auppgifter tydde Iatt omsom

för Candemir.på pekat offrethändelsen julafton 1985 ut
Candemir vid fleraspaning konstateraskundeDet attgenom

tid hade1984. Under dennai Sverige under höstentillfällen iakttagits
bland andraPKK-företrädare,flera ledandesammanträffat medhan

hade Candemir och1985UnderHussein och Remazan Y.Y sommaren
de observeratsvarandra.haft kontakter med FörutomHussein Y täta att
kontakterhade haft relativtflera tillfällen detillsammans vid täta per

telefon.
samtal förmodadestelefonavlyssningsmaterialet fanns röraI ett som

bröllopssamtalen,de s.k.Samtalet,Güngör.mordet är ettsom av
augustiden 16PKK-ledaren Ali C,ringdes antogssom varaav en man,

hållasbröllopet skullemeddeladeHussein1985 till Y. Mannen att
ifråga-Säkerhetspolisensändas till Hussein Y.bakverk skulleoch att

detegentligen rördekodord och samtaletorddessasatte omvarom
s.k. analys-avsnittet nedan denGüngörkommande mordet se om

arbete.gruppens
till livstids fängelse.februari 1986 för morddömdes iCandemir

beslutatbeställningsarbetemordet skulletillnekadeHan ettatt avvara
mordetdelaktighet iförmisstänktesPKK. Flera menpersoner

någon tid kundesådan vid dennastyrkamisstankarna fick aldrig att
kurder denvid tillslagetsådan Senare, detdelges misstanke. motstora

dessadock fleraAlfa, förhördes1987 operation20 januari av
misstänkta föroch Mehmet YHussein YC,Ismet sompersoner --
Alfa.operationnedanmedverkan till mordet Güngör se om

julafton 1985vid tunnelbanestationMisshandeln Slussens

tunnelbanestation iNezmi vid SlussensJulafton knivskars A1985
huggtillfogades livshotandeNezmiMuhamed K. AStockholm ettav

eftersomsig intresseHändelsen tilldrogbrödkniv i buken.med en
offren vidi utpekandetför ha medverkatmisstänktesNezmi A att av
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morden såväl Enver Ata Cetin Güngör. Nezmi A desom var en av
nio terroriststämplade kurder tidigare belagts kommunarrest.medsom

Muhamed K vid förhör han handlat i självförsvar ochattuppgav
samtidigt skyddat avhoppad PKK-are, Baki frånD, tvåNezmi ochAen

i dennes sällskap. åmän Nezmi sinA sida hävdade vid förhör hanatt
varit och blivit överfallen Muhamed K.ensam av

Utredningen visade Muhamed K, Nezmi A och Baki D olikaatt
varit koppladesätt till PKK, anhängare eller avhoppare. Knivskär-som

ningen bedömdes hämndaktion.som en
Muhamed dömdesK i februari 1986 för misshandel till fängel-grov
i och år.halvtett ettse

Mord Danmarki

Den 4 november två1985, dvs. dagar efter mordet Cetin Güngör,
mördades den turkiske kurden Mustafa Tanguner i sin bostad utanför
Köpenhamn. Brottsplatsundersökningen visade två pistoler,att en av
kaliber 9 och kaliber 7.65 avfyrats i det därmm en av mm, rum
Tanguner anträffades. Tanguner hade dödats med skott huvudetgenom

bålenoch från 9 mm-vapnet.
Vittnen, små barn, hade två mörkhåriga i 25-30-årsåldernmänsett

frånspringa platsen.
Utredningen visade Tanguner haft vissa PKK-kontakter innanatt

han 1984 kom till Danmark och hans uppträdande efter ankomstenatt
kunde ha utgjort motiv för mordet.ett

franskaDe kurderna Abdullah O och Ahmet K kom misstänkasatt
för mordet. De efterlystes och försvann. Den december5 hade
Abdullah O ringt till i Sverige och bett denne skyndsamten person
komma med Abdullah O hade under hösten 1985 förhörts denpass. av
franska polisen i samband med utredningen påmord kurd medettav en
förmodad PKK-anknytning i Frankrike.

Vissa kopplingar gjordes mellan mordet Cetin Güngör och
påmordet Tanguner. Vid förhör med i Tanguners närhetpersoner

befanns kamrat, Adsiz, ha befunnit sig i Sverige Güngörnären
mördades. Adsiz hade vid timmar före påmöte mordet Güngörett tre
sammanträffat med denne, den tidigare PKK-politbyråmedlemmen
Baki K, Cemile tvåK och andra Stockholmsmördarenmän. Nuri
Candernir hade i Danmark under 1985, varvid hansetts vidsommaren
minst två tillfällen tillsammans med den för Tanguner-mordetsetts
misstänkte Abdullah O.
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europeiska länderandravåldsbrottPKK-relaterade igrova

övrigabrottsligheten iPKK-relateradeundersöka denFör europe-att
med1986 arbetsgruppunder höstenredan tidigtländer tillsattesiska en

mitten oktoberrikskriminalen. Ifrån Säkerhetspolisen ochpersonal av
föritill olika länder Europatvå polismänmed1986 attutreste grupper

begåtts ochvåldsbrott där hafå information antogssomsomom
polismyndig-respektivekontaktadePolismännenanknytning till PKK.

frånfrämstinformation,skriftligt material ochinhämtadehet och annan
följande.framkombrottsutredningar. Bl.a.polismyndigheternas egna

1986oktobertill den 15maj 1984den 29Under tidenTyskland.
fyra mord,PKK-bakgrund;Tyskland mediredovisades 15 brott ett

utfördesrån. brottenmisshandel och Trefallmordförsök, nio ett avav
användesflera fallIfall kaliber 7,65i samtligamed skjutvapen, mm.

hafthadegärningsmännenFlerastickvapen.knivar och andra enav
två det klarlagtfallallaroll inom PKK. Iframträdande attutom var

tyska myndigheternatvå Degärningsmän.minstförövatsbrotten av
liknande.bröllop och Dekodordtillfrågades förekomsten somavom

telefon-heller intede hadedetta, använtdock inte igenkände men
avlyssning.

itill dödsHikmetin Kaplan1985 sköts9 majBelgien. Den gataen
okändbakhuvudetsköts iutanför Bryssel. KaplanAnderlecht av en
Utred-kaliber 7,65användes iVapnetgärningsman. mm.varsom

frånbil vilken hanitroligenKaplanningen visade transporteratsatt en
skjutits.upphunnits ochsannoliktflykten hade hanfly. Underförsökt

mordtillfällethade vidivarit medlem PKKtidigareKaplan hade men
kurdisk organisation.gått med i en annan

PKK-medlemmenmördades198523 decemberFrankrike. Den
ägdedär mordetParis. Stadsdelenpå iAktasMustapha ett torg rum

mördades hadeAktasdagturkar. Denbeboddes huvudsakligen caav
Bakompå för demonstrera.samlats300-400 atttorgetpersoner

Bråk uppstodorganisationer.tiotal kurdiskademonstrationen stod ett
till döds. Enknivskarsvarvid Aktasmellan demonstranterna, person,

PKK-fientligtillhördeMevlut Sgämingen.Mevlut för engreps
under-flygbladPå anträffadesmordplatsenorganisation. som var

flygbladen berördesmotståndarorganisationer till PKK. Itecknade av
MustafaSverigeiCetin Güngörochbl.a. morden Enver Ata samt

månader, eftersomnågraefterS frigavsMevluti Danmark.Tanguner
bevisning honom.bindandesaknadesdet mot
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Fyra dagar efter mordet Aktas, den 27 december 1985, mördades
Mustapha Sahbaz i närheten den plats där mordet Aktas ägtav rum.
Sahbaz sköts gärningsmän bakifrån i huvudettre ochav ryggen.
Vapnen användes kaliber 7,65 och 9 De franskasom var av mm mm.
utredningsmännen ansåg mordet Sahbaz hämndaktion föratt var en

påmordet Aktas.
Ord "bröllop och liknande okända kodord för densom var som

franska polisen.

Schweiz. Den 30 december 1985 mördades Bulent Yaman i Lausanne.
Han sköts Husein Dirlik med pistol kaliber 7,65 Dirlikav en av mm.

i sällskap tvåmed andra PKK-are, med knivar misshandladevar som
två befann sig i Yamans sällskap. Detta mordpersoner som antogs vara

hämndaktion efter tvåde i Paris den 23 och 27 decemberattentatenen
1985. Telefonavlyssning organisationen PKK och dess medlemmarav
hade förekommit i Schweiz. Kodord bröllop" och liknandesom var
delvis kända den schweiziska polisen. Man hade dock ingen enhetligav
tolkning ordens betydelse. I den tysktalande delen Schweiz hadeav av
orden "bröllop och fest tolkats demonstration. denI fransk-som
språkiga delen landet hade bröllop i stället tolkatsav attentat.som

Utöver information morden erhölls material andraom ovan ur
brottsutredningar där motiven bedömts icke politiska narkotika-som
uppgörelser, svartsjuka etc. med påtanke inblandademen som perso-

kunde tänkas ha PKK-bakgrund. Flera dessa brottner av var oupp-
klarade.

Material från Säkerhetspolisen

Bland materialet från Säkerhetspolisen återfinns sammanställningen
telefonkontroller,över bedriven spaning och källuppgifter. Av sam-

manställningen framgår bl.a. nio med PKK-anknytningatt personer
varit föremål för telefonkontroll delar perioden den januaril 1985av -
1 juni 1986. Samtal bedömts ha betydelse för utredningen redo-som
visas i sammandrag med angivande datum för samtalet, varefterav
följer utskrift samtalet i dess helhet.av

Vidare återfinns spaningsrapporter Säkerhetspolisen upprättadesom
under bevaknings- och kartläggningsarbetet olika kurdiska projekt,av

förteckning över lämnat uppgifter till Säkerhetspolisenen personer som
angående PKK sammanställning främstsamt över meden personer,
turkiskt/kurdiskt skilda tilldragit sig säkerhets-sättursprung, som
polisens intresse. Denna sistnämnda sammanställning upptar namn

300 vad känt ochär bakgrund,samtca personer som t.ex.om var ens
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ankomsttid till vad framkommit vid förhör i sambandSverige, som
eventuellamed utlänningsutredningar, vistelseort, sysselsättning och

uppgifter brottsutredningar.ur
från ocksåfinns materialI materialet Säkerhetspolisen allmänt om

frånorganisationen promemoria den 24 april 1986, därPKK, sär-enen
skilt tillsatt utredningsmaterial medutredningsgrupp analyserat ut-
gångspunkt från frågan Olof Palme varit för övervakningutsattom

promemoria den 19 januari 1987, där i PKK-samt en av personer
påavsnitten studerats med sikte signalementsuppgifter, alibi, tidigare

genomföraförekomst i vapensammanhang och psykisk kapacitet att
mord.

från andraMaterial UD och departementregeringen,

Från andra departement material bedömtsregeringen, UD och har som
åter-intresse för utredningen i denna del hämtats in.kunna Härvara av

frånfinns material framför allt de svenska beskickningarna tillallmänt
från Olofdel materialet härrör tiden före mordetUD. En stor av

tidnings-Palme och kurdsituationen i världen,utgörs rapporterav om
bedöm-urklipp med artiklar PKK historiska analyser ochsamtom

tjänstemän gjort organisationenningar svenska PKK.avsom
återfinns i detta material hade fattatsVidare de regeringsbeslut som

vårenhösten 1985 och 1986 fastställande tidigare utvis-under om av
ningsbeslut förvandlade till kommunarrest rörande de kurder som

återfinns också uppgifter PKK-ledarenterroriststämplats. Här om
Öcalans uppehållstillstånd Sverige och hand-Abdullah ansökan iom

läggningen detta ärende, resulterade i ansökan avslogs. Slut-attav som
Olof Sammanträffande Turkietsligen finns information Palmes medom

Özal redovisarpremiärminister i oktober 1985. promemoriaTurgut I en
Statsrådsberedningen svenska industri-översiktligt samtal berördesom

på-ocksåsatsningar i Turkiet. Olof Palme hade förhört sig denom
gående kurdfrågandemokratiseringsprocessen och hade tagits upp.
Özal kurdiskahade givit lugnande besked pekat vissaattett men

till problem. hadeunder kommunistiskt inflytande ställt Hangrupper
därvid stödja vilket OlofOlof Palme inte dessauppmanat att grupper,
Palme lovat.

Övrigt material tillkommer under faktainsamlingsfasen

dåvarande chefsåklagarenInför det planerade tillslaget PKK beslötmot
genomföras vissaSolveig Riberdahl fotokonfrontationer skulle medatt

fotosamman-vittnen. tiotal kom därför förevisasEtt attpersoner en
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ställning 127 Bland mångadessa fannsmän. de kurder medav av
PKK-anknytning tilldragit sig utredningens intresse. En del, täm-som
ligen igenkännanden pekade kurder gjordes fem vitt-motvaga, som av

Ingen de i fotosammanställningen medupptagnanen. av personerna
PKK-bakgrund kunde dock bindas till biografen Grand under mord-
kvällen.

Inför det planerade tillslaget ocksågjordes under hösten 1986 en
relativt omfattande alibikontroll. Med stöd främst förhördeav som
hållits rikskriminalen månadenredan första efter mordet upprättadesav

sammanställning tio spaningsledningenöver bedömdeen personer som
intressanta. åberopatDessa hade 65 stödsom personer ca personer som

för sina uppgifter de befunnit sig vid tidpunkten för mordetom var
Olof Palme. Av dessa trettiotal inte förhörda alibikontrollennärettvar
genomfördes.

Sammanställningen gjordes innehåller uppspaltade Vittnesupp-som
gifter avseende tidpunkter, platser och vikt för alibikontrollen,annat av
sociogram m.m.

De uppgifter någotlämnades gick isär vad gällde platser ochsom
tidpunkter, inte vad kunde normalt vidän uppgifts-men mer som anses
insamling denna Inga framsteg gjordes någotmed spräckatyp. attav
föregivet alibi.

Operation Alfa

Sedan hösten 1986 hade polisintendent knutits till spanings-en som
ledningen haft i uppdrag planera organisationen för den kommandeatt
operationen. börjanI september hade organisationen börjat formtaav
och 240 poliser hade indelats i förhörs-, tillslags-, tekniker- ochca
specialstyrkor.

Under hela förberedelsefasen hade tillslaget fortlöpande diskuterats
åklagarna.polisledningen och Polisens ursprungliga förteckningav

objekt måste höras, borde hörasöver och kunde höras 138upptogsom
I början oktober 1986 omfattade listan 98personer. av namn.

Förundersökningsledningen förhöll sig kallsinnig till omfattningen
ansågtillslaget. Den det inte någrafanns konkreta bevisattav motmer

ÅklagamasPKK eller PKK-anhängare. ståndpunkt detattvar
visserligen fanns bra hotbild Olof Palme denna hot-mot atten men
bild inte kunde länkas med den plats där mordet Manägtsamman rum.
fick inte någonned Sveavägen.

åHans Holmér sin sida måstemenade fantasifull. Hanatt man vara
ansåg sig känna igen mycket PKK:s i Olofmordetsätt attav agera
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fåså skulle intillslag skulle röra om" mycketPalme och attatt ett man
värdefull information.

åklagarnas polisensrespektivemitten oktober 1986 kanI av
såsammanfattasståndpunkter, enligt Per-Erik Larssons attrapport,

slå rådandeansåg till medåklagama skulle katastrofatt det attvara
ansåg katastrofpolisledningen det skullebevisläge, medan attatt vara

inte det.göra
tillslagsobjekt minskat1986 hade listanI början november överav

femtiotal.till ett
slutlig förteckningbörjan januari 1987 fastställdesI överenav

för-flesta skulle hämtas tilltillslagsobjekt. 22 DeDen upptog personer.
och Hussein Y skulleIsmet C, Mehmet Yhör. Tre an-personer --

påochhållas inblandning i morden i Uppsalaoch delges misstanke om
alltså inblandning iinte misstankeMedborgarplatsen grunden omvar

tiotalpå Husrannsakan skulle hosmordet Olof Palme. äga ettrum
personer.

genomfördes operationen.den 20 januari 1987Tidigt morgonen
Tvångsmedelsåtgärdema inleddes. Förhörs-verkställdes och förhören

frågor iförhörsobjekt och förberetti förväg studerat sinaledarna hade
någrasamråd åklagama. förhör och föredragningarEfter timmarsmed

åklagama Samtliga,började förhörsobjekten friges.införresultatenav
Husseinanhållna, frigavs under dagen. Mehmet Y och Ydeutom

januari 1987.vid häktningsförhandlingar den 27frigavs domstolav
återkallaåklagama häktningsframställningenSamma dag beslöt att

försattes fri fot. Samtliga beslagC, i ställetrörande Ismet som
någrahävdes inom dagar.

Sammanfattningsvisblev klena. kanFörhörsresultaten sägas att
framåt.mordutredningenoperation Alfa inte förderesultaten av

PeterKälla

fråntvå krirninalpoliser rikskrirninalen i oktobersamband medI att
förKöpenhamn/Glostrup i Danmark1986 beordrades till attatt resa

något mordet densamband mellandet kunde finnasutröna om
1985 ovanturkiske Mustafa i november semedborgaren Tanguner

uppgifter med anknytningkorn det inoch mordet Olof Palme nya
till PKK.

medutredningsmännenGlostrup sammanträffade de svenskaI
information mordet Tangunerförutom lämnadansk polis att omsom

i Fredrikshamn. Källan,sammanförde svenskarna med källa enen
turkiska säkerhetstjänsten MIT,turkisk för denkurd agentsom var

information sedan höstenförsett danska polisen med PKKhade den om
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1985. Uppgiftslämnaren kom kallas källa Peter. Källa Peter be-att
fåtträttade han indikationer låg bakom mordet OlofPKKatt att

månadenPalme redan första efter mordet. Denna information hade han
till den danska polisen för vidarebefordran via den danskarapporterat

säkerhetstjänsten till den Eftersomsvenska säkerhetspolisen. Peter var
kurd kunde han sig fritt bland Vid tillfällePKK-are. hade Peterröra ett

sina frånkontakter inom kunnat hjälpa släktingMIT 30-ettgenom en
årigt fängelsestraff för narkotikabrott. Släktingen, funktionärsom var

såltinom hade tidigarePKK, uppgifter tillPKK MIT. Peterom
tillfrågades fådet släktingen möjligt fram uppgifterattom genom var

PKK:s eventuella inblandning i mordet Olof Palme. Eftersomom
släktingen stod i tacksamhetsskuld till honom trodde Peter dettaatt var
möjligt återkommaoch han lovade därför med besked.att

I slutet november 1986 meddelade den danska polisen Peterattav
lyckats övertala släktingen sälja uppgifter. 100För 000 tyska mark,att

skulle överlämnas till släktingens föräldrar i Turkiet, erbjödssom
följande information:

frånOrdem PKK:s centralkommitté mordet, i formkodad medom-
biläggande kodnyckel.av
Uppgift återfinnas.köpt och det kundevapnetom var var var-
Vem i Sverige med och planlade mordet.som var-
Vem i Sverige hjälpte till gärningen.medsom-
Var gärningsmannen gömde sig före och efter mordet.-
Gärningsmannens identitet och foto.-

Hans Holmér och LindströmTommy underrättades dag. Detsamma
beslöts polisen skulle begära det skulle köpas. Dettaatt ett prov som

dock, enligt dåPeter, inte möjligt. ombads i ställetHan under-attvar
söka någon gångPKK för närvarande hade aktion i Sverige.om

därpåDagen meddelade den danska polisen Peter varit iatt nytt
kontakt med släktingen, omtalat planlade aktionPKKatt motsom en

svensk minister. utförde planläggningenDen Hayri D,en som var som
befinnaskulle sig i Sverige, och den tänkte gärningsmannen Hasanvar

G med kodnamnet Oktay.
HolmérHans önskade del kontroller innanPetersgöra en av person

han bestämde affären skulle genomföras eller Utrednings-om
från rikskriminalen fick åkadärför till Fredrikshamn och där, imännen

uppehållande syfte, fortsätta förhandla med Peter.att
börjanI december 1986 affärenHolmér klartecken till attav gav

skulle genomföras. Genom bankkontakt vid den danska polisenen
ordnades 100 000 tyska mark fram för täcka Peters resekost-samt, att
nader, ytterligare 7000 tyska mark och 1000 danska kronor.
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Det vid denna lågtid väl känt det i den turkiska säker-attvar
hetstjänsten MIT:s intresse misstankarna riktades PKK, föratt mot att
få organisationen terroriststämplad såi delar världenstora av som
möjligt. Vidare det bekräftat Peter verkligen för MIT.att agentvar var
Peter hade dock förnekat någotMIT inblandad i saken.sättatt var
Utbytet skulle genomföras enbart via kontakt med släktingen, som
identifierats. Den bedömning spaningsledningen gjorde attsom var

skulle ha lika uppgifterna frånde komstor nytta oavsettman av om
frånellerMIT Peters släkting.

Den begärda överlämnades till Peter i Tyskland. Hansumman
därifrånrapporterade dagligen till den danska polisen hur ärendetom

utvecklade sig. Han berättade bl.a. han kommit i kontakt med sinatt
släkting i Köln föroch honom visat de utlovade Släktingenpengarna.
hade instruerat Peter lämna i Turkiet. Efter detta gjortsatt attpengarna

erhållithade Peter släktingen uppgifter mordet Olof Palme.av om
återvändePeter till någonKöpenhamn vecka in i december och för-

hördes därefter den danska polisen. gåttPeter beskrev hur mordet tillav
och gärningsman. hadeHan emellertid varken ordernvem som var om
mordet någotmed sig eller fotografi på gärningsmannen och hans
uppgifter såi övrigt de knappast användbara. Underattvar vaga var
förhöret påpekades stämplarna i Peters inte stämde med deatt pass
tidsuppgifter han hade lämnat. förklaradeHan han inte kundeattsom
lämna exakta tidsuppgifter eftersom han dårädd för polisenattvar
skulle kunna kontrollera hans färdvägar och därigenom eventuellt
identifiera släktingen, vilket skulle kunna medföra personlig riskstor
för honom och hans familj. såledesPeter visste inte hans släktingatt
redan identifierad.var

Efter detta hölls flera ytterligare förhör med Peter, i slutet av
december 1986, under 1987 och under 1988. Vid dessa förhör deltog
bland andra utredningsmännen Walter K och vidJan B säkerhets-
polisen. Efter den s.k. lågEbbe Carlsson-affären kontakterna med källa

frånPeter svensk sida fram till juni 1990. Vid denna tidpunktnere,
bjöd rikskriminalen Peter och dennes kontaktman vid den danska
polisen till Stockholm dåunder flera dagar, förhör hölls med Peter.
Under hösten 1990 hölls ytterligare förhör med Peter.ett

Beträffande den utlovade information biståsläktingen skullesom
med källa Peter bl.a. följande:uppgav

Hans släkting höll inne ordern mordet Olof Palmeom som en-
livförsäkring. Vid PKK-möte i Damaskus bestämdes Olofett att
Palme skulle mördas. Närvarande vid förutom Abdullahmötet var
Öcalan de syriska underrättelsemännen Bezir och Azkour samt
PKK-medlemmarna Celalettin C, Duran någon.K och ytterligare
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iOlof Palme delgavs därefter medlemmarnaBeslutet mördaatt
Europakomrnittén Ismet D och Numan U.

848047..357 med serienummerMordvapnet Llama Magnumär en—
inresa ismugglades in i samband med gärningsmannensDet

Sverige. SyrienSverige. skulle finnas Syriens ambassad iVapnet
vidhade emellertid ingen ambassad i Sverige och Peternär senare

dessa uppgifterförhörstillfällen upplystes detta sade han att varom
misstag.ett

Oktay, föddGärningsmannens identitet G med kodnamnetHasanär——
före mordet ankom tillden 5 oktober 1958. Hasan G veckaNär en

fördeHayri HayriHelsingborg eller Helsingör han D. Dmöttes av
inkvarterades hossedan Hasan G till Stockholm, där han en namn-

på alternativtalternativt syriska ambassaden igiven iransk armenier
Lamia Hayri tillsammans med PalmeB:s lägenhet. D paretvar

Birgerbiografen Grand. Efter bion körde han gul tillVW Passaten
Hayrihan väntade G. Efter mordet körde DJarlsgatan, där Hasan

HayriG till Lamia bostad. Lamia tillsammans medHasan B:s B var
utanför biografen Grandi Sverige före mordet och hon väntadeD

vid Syriens ambassad iefter filmens slut. arbetadesom
två revolvrar .38 special och .357Stockholm, levererade en en-

gärningsmannen G och körde denne till mord-Magnum till Hasan—
eller Hayri placerade G vid Brunkebergstunnelnplatsen. B D Hasan

biografen fick Olof Palmealternativt G med utanför ochHasanvar
ocksåoidentifierad med vidutpekad för sig. svenskEn varman

planläggningen mordet.av

uppgifter varvid detSäkerhetspolisen har kontrollerat Peters vapnetom
framkommit med det uppgivna tillverkningsnumret haratt ett vapen

från parti 1000Spanien den 22 december 1978 iexporterats ett om
vidarei början januari 1979 förVapnet lämnade Barcelonavapen. av

befordran till i i Jordanien. Mehmet El Baitarhamnen Akaba Köparen
ingick iskulle kunna identisk med medvara en man samma namn som

viss palestinsk terroristorganisation.en
framgår uppgifter hanSom ändrade flera punkter dePeterovan

förklara G, för det fall han place-lämnade. Han kunde inte hur Hasan
vid Brunkebergstunneln, vilken makarna Palmekunnat vägrats veta

tillfällen uppgif-tänkt efter bion. ändrade dessutom vid fleraPeterta
G skulle ha bott under sin Stockholmsvistelse.Hasanterna om var

efterforskningarBeträffande gärningsmannens identitet visade att
Elazig, Turkiet.G född den 18 1953 i Karakocan, HanHasan var mars

visade sig finnas i de tyska polisregistren och signalementsupp-av
lång därmedgifterna där framgick han endast 161 ochatt ute-var cm



641Enskilda uppslag1999:88SOU

imed Gsammanträffande HasanVidgärningsman.sluten ettsom
hanfrån rikskriminalen konstaterakunde personalTyskland att var
faktiskasinlängreintryckspäd och inte änliten och attav varagav

såredanturkiska myndigheterkanlängd. sammanhangetI noteras att
myndighetersvenskainformerat1986 hadeden lltidigt ommarssom

då första s.k.G dennågra fångar känt igen Hasani Elazigfängelsetatt
ocksåbifogademyndigheternaturkiskapublicerades. Defantombilden

påtagligt liktG,fotografi Hasanretuscherattroligenett som varav
fantombilden.

Bundes-gjordeutredningsmänsvenskaVid besökett som
utred-framkomMeckenheim i juli 1990ikriminalamt BKA att aven

uppgiftersamtligalyckats visaförhört ochdär Peterningsmännen att
Gturkisk Hasanvarit införda itidigare hadelämnatPeter press.som

centralkommitté ochi PKK:senligt BKA medlemdessutom envar
enligtU,några själv. D och Numansådan aldrig mord Ismetutför som

skulle mördas,Olof Palmeordernha delgivitsskullePeter attom
kändevälvid tid. BKA,inte i dennaenligt BKA Europavistades som

ansåg trovärdig.källaorganisation, inte PeterPKK och dess att var
hanuppgiftervidgått inte levererat dehanhar självPeter att som

åter-medockså försöka ordnahan skulleharutlovat. Han sagt att
frånNågra svenskansträngningargjort.han dock intebetalning, vilket

frånuppgivits PU intefå har, enligt vadtillbakasida att sompengarna
gjorts.

arbeteanalysgruppensDen s.k.

arbeta med PKK-av-SäkerhetspolisenAlfa fortsatteEfter operation att
snittet.

vidanalysgruppenpåbörjade den s.k.1987mitten februariI av
undersöka detuppgiftsitt GruppensSäkerhetspolisen arbete. att omvar

kundeeller företeelserorganisationerfannsmaterialeti sompersoner,
Gruppenanknytning till PKK.Olof Palme hadepåvisa mordetatt

sedansamtliga eller sättfyrabestod annatettpersoner, somav
i mordutredningen.deltagittidigare

promemoria24-sidigslutsatser iredovisade sinaAnalysgruppen en
från början hadeframgår redandennajuni 1987. Av att gruppen

utredningen detmaterialet idet intressantainställningen mestatt var
niofrån Somtelefonkontrollema.härrörde nämnts ovan varsom

tiden den 1föremål telefonkontroll under delarförpersoner/linjer av
skulle kunnatid1986, dvs. under1985 1 junijanuari varasom-

analys-underGanskautifrån Olof Palme.mordetintressant snart
destod det klartbearbetning materialet att personer somavgruppens
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telefonavlyssnade i synnerligen hög grad själva medvetnavar var om
detta.

Analysgruppens intresse korn fokuseras kring Ismet C och tillatt
denne närstående såsom Hüseyin Y, Mehmet Y, Remazan Ypersoner
och Halis Samtliga dessa stod under telefonkontroll. Att gruppen
korn intressera sig särskilt för Ismet C hade sin förklaringatt i hanatt
vid tidpunkten kring mordet hade framträdande roll inom PKK ien
Sverige och han tilldragit sig intresse våldsdådvid andraatt som
sammankopplades med PKK.

Analysgruppen kom efter genomgång materialet fastna vidatten av
fåtal telefonsamtal, de s.k. bröllopssamtalen,ett eventuellt skullesom

kunna i sambandsättas med mordet Olof Palme eller med annan av
organisationen planerad brottslig verksamhet. Samtalen hade sedan
tidigare i utredningen bedömts mycket intressanta, eftersom detvara
hävdats de kunnat beslut mörda Olofatt Palme.ett attavse

Ordet bröllop för gångenförstanämns i materialet under samtal iett
augusti 1985 mellan Hüseyin ochY Ali C källa A, nedan. Ali Cse
nämnde under samtalet "det där alltså tårtor bakelserämnet bullar,
bröllopet förbereds och vi skall ordna det där bröllopet. Analys-att

gjorde, med hjälp tolk, den bedömningen ordet bröllopgruppen attav
här inte betydde giftermål någotstod för Gruppen kundeutan annat.
emellertid inte finna något samband mellan samtalet och påmordet
Olof Palme.

gångNästa ordet bröllop används i kryptiskt sammanhangett mera
under samtal den februariär 13 1986 mellan Cett Ismet och en man

kallad Remzi Numan U. Vid samtalet sade Remzi, enligt föreliggande
översättning, årunder detta skall ni under förhållandenalla hålla
bröllop och "att det han/hon finns på såplats skall deom passar, om
naturligtvis det eller hur.göra Ismet C svarade "herregud, vi kan ställa
till med påbröllop gatan". Den bedömning analysgruppen gjordesom

detta samtal Ismet C och Remzi diskuterade redan tidigareattav ettvar
fattat beslut undanröja frånavhoppare organisationen.att Dennaom en
bedömning grundades delvis återkom medatt samma personer

formuleringar efter mordet Olof Palme. Vid samtal den 2samma ett
frågade1986 Remzi nämligen Ismet C skulle ni kunna göramars

saken bröllopet före den 19 april".-
Den 15 februari 1986 samtalade CIsmet med Hayati Y. Under

samtalet sade Ismet C vi göra/hållaskall bröllop. Hayati Y verkade
införståddväl med vad menades med detta. Analysgruppenssom

bedömning detta samtal någottaladeattav var personerna om som
skulle beröra de leden. Det högst osannolikt påsamtaletegna attvar
något skulle kunna isätt sambandsättas med mordet Olof Palme.
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Cmellanfebruari 1986 Ismetsamtal den 23ytterligareUnder ett
ordet"skalder". Attsåväl bröllopordennämndesHalis Ioch som
medliktydigtskullespekuleratshadedet tidigareskald, varasom

några för.belägginteanalysgruppenfannlejd mördareen
bedömningendengjorde analysgruppenSammanfattningsvis att

pånågra mordplanermedsambandiinte kunde"bröllopordet sättas
Olof Palme.

också lands-analyseradesbröllopssamtalens.k.De avsenare
granska hot-i uppdraghadeGösta Gunnarsson,hövdingen attsom

Olof Palme. Ikring sägssäkerhetsskyddetochbilden rapportenmot
följandez

Innehållet i dessabröllopssamtalen.de s.k.1986 avlyssnadesfebruariI var
SÄK mördaför avsikthadebedömningensådant gjorde den attattatt man

företrädare förolikafört medsamtal jag harVid deytterligare en person.
SÄK hemlandutanför sittframhållit aldrig tidigarePKKhar attman --

densådana tillhörtvåld andrasådant änanvänt egnamot sompersoner
någon föreställningdärför inte allssiggjorde attkretsen. Man om

Olofinnehålla Palmehot riktatbröllopssamtalen kunde antogutanmotett
bröllopssamtalen intemedvetenavhoppare. Jaggälldedet är attatt omen
språk. möjligtkryptiskt Detförs med ärdärför debl.a.lättolkade, ettär att

SÄK:s riktig.föreståendehandlar ärsamtalentolkning attentatettattatt om
ialls utpekasoffret inteeventuelladetdock konstateraJag kan att

SÄK bortbröllopssamtalenharsamtalen. Jag övervägt upp-avomnoga
någotinte funnit motsägerOlof Palme. harJaghotfattas motett somsom

våld andra änaldrig riktat dennaPKKuppgiften mottyp personeratt av
bröllops-förtalarorganisationen. Dettafrån denavhoppare attegna

Emellertid kanmedlem.tidigarehandlarsamtalen ett attentat mot enom
haderegeringenfrån PKKgenerella hotetför givet. Detdettainte mottas

nivå. ---lång legat högtidunder en

Även Olof Palme,sigriktadevilkaaggressionsamtalen,de s.k. mot
bedömdesochanalyseradesSäkerhetspolisen,regeringen och av

avlyssnades1986februari28Från maj 1985 till den ettanalysgruppen.
därPKK-anhängare,framträdandekända ochmellan40-tal samtal man

regeringens svekden svenskafördömdeochordalagi hatiska angrep
Olof Palme.omnämndessamtalenfolket. tiodet kurdiska Imot av

aggressionssamtalens.k.debedömningengjordeAnalysgruppen att
något sättfrån PKK-anhängareenskildayttringarspontana somvar

kommunarrest.fattade beslut,drabbats t.ex. omav

29 261989:1sou s.
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Tipslämnare

Den 5 maj 1988 publicerade den turkiska tidningen Gunes artikelen
kvinna, Saniye A, tillhörde PKK frånoch fängelset därom en som som

hon intagen berättat lågPKK bakom påmordet Olof Palme,attvar men
organisationen hemlighållit sin delaktighetatt rädsla för reaktioner iav

Europa.
En vecka publicerade den turkiska tidningen Turkish Dailysenare

News artikel där Kemal E Saniye frånA:s fängelsetman berättaten
PKK ansvarade för mordet Olof Palme.att Motivet skulle ha varit
Olof Palme sig i konflikten mellanatt Iran och Irak.engagerat
I augusti år källa Peter se ovan Saniye Asamma attuppgav

berättat lågPKK bakom mordet, återgivitsberättelsenatt attmen
felaktigt i massmedia. förhållandetDet skullerätta Saniye Aattvara
tagit del dokument utvisade PKK:s skuld. PKK skulle ha utförtav som
mordet uppdrag Iran hade utlovat ersättning i formav som av en
radiostation, flera baser och övrigt frånstöd Iran.

Efter förfrågansvensk via Interpol till turkiska myndigheteren
under hösten 1988 bekräftade det turkiska utrikesdepartementet att
Saniye förvaradesA i fängelse i Diyarbakir. I april 1990 beviljadeett
turkiska myndigheter åklagaresvensk och krirninalpolis internationell
rättshjälp, varefter kammaråklagare tvåoch krirninalinspektöreren

till Diyarbakir i början maj 1990. Saniye förhördesreste A införav
Statens Säkerhetsdomstol" två åklagare.turkiska Saniye Aav uppgav

hon vid tiden för mordet Olof Palme befunnitatt sig i Turkiet, att
hon sedan tagit sig till Libanon, där hon under 1987 sammanträffat med
Ali K, vid denna tid Europa-ansvarig för PKK, honsom samtvar att
vid tillfälle hört Ali K han tillsäga ordern påett mordetatt sett att om
Olof Palme verkställdes och organisationen PKK inte skulleatt ta
sig föransvaret attentatet.

Saniye A:s Kemal förhördesE vid tillfälle. Hanman samma uppgav
Öcalanshan i Libanon träffat chaufföratt Sabri, denneatt sagt att

kamraterna inom PKK ligger bakom påmordet Olof Palme samt att
Sabri vid gruppdiskussion hört Ali K sak.sägaen samma

De framkomna uppgifterna ledde till slutsatsen Ali K bordeävenatt
förhöras. Ali K 1990 häktad i Tyskland misstänkt förvar sommaren
flera mord och medlemskap i förbjuden terroristorganisation. Efter an-
sökan beviljade Tyskland internationell rättshjälp varefter svensk
åklagare och polis närvarade vid förhör med Ali K i Düsseldorf iett
juni 1991. Ali K vägrade emellertid medverka.att

Under juli 1988 hade i Tyskland verksam turkisk journalisten
kontaktat den svenska polisen och berättat han i Frankfurt träffatatt en

Mannen hade enligt uppgifter varit PKK-ledare i Belgienman. egna
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mordet Olof Palmehandlingaroch han önskade sälja vissa motom
och identitet.miljon tyska markersättning en nyenen om

journalisten, han villetid viameddeladeMannen attsenare,en
Olof Palme. Ivisste mordetinformera svensk polis vad han omom

träffadetvå Frankfurt, där depolismän tilljuli därförslutet resteav
journalisten,deför Tillsammans sökteBKA.representanter somupp

däremot bereddinte ville bli förhördmeddelade attatt men varmannen
bestående skriftliga materialet.detVaruprover i delaröverlämna av

hade intearrangerades, hanSammanträffande medEtt menmannen
sig förerbjöd hanutlovade handlingarna. Däremotmed sig de att

handling till polisen.originalsidan000 tyska mark överlämna25 av en
från PKK-ledarenursprungliga ordernsade sig inneha denMannen

Öcalan 62-sidig handlingOlof Palme ochAbdullah dödaatt somen
avrapporteringen efter mordet.skulle utgöra

advokatbyrå,tyskutanordnades tillbegärdaDen somensumman
handlingarna.efter leveransskulle betala mannen av

emellertidavvekunder observation BKA. HanMannen sattes av
Några överlämnadeshar härefter inte hörtsefter ochett tag av. pengar

aldrig till honom.

A"Källa

framstående PKK-funktionär iCafer,täcknamnetAli C med en
februari 1988.till Sverige i början HanTyskland, anlände grepsav

förhörfalskt resedokument. Underhan innehadeArlanda eftersom ett
Mustafafalskt och sig i stället hetamedgav han namnetatt uppgavvar

asylutredningen framkompolitisk i Sverige. Undersökte asylG. Han
denSäkerhetspolisen ochidentitet och ärendethans övertogsrätta av

PKK-spåret chef.där Walter Kbearbetningspeciella för varavgrupp
källa Alice. Isäkerhetspolisens hantering arbetsnamnetAli C fick i

iKU-förhören denHassan och underpromemorior hanbenämndes
kallas källa A.kom hans.k. Ebbe Carlsson-affären nedanse att

år säker-stod Ali C underFrån tillfebruari 1988 september samma
ochlägenhet i Stockholmvistades ihetspolisens beskydd. Han sam-en

från Säkerhetspolisenså med polismanmanträffade dagligengott som
till Sverige förhanAli C berättadeoch deras tolkar. sänts attatt

förerbjöd sighär. Hankommande PKK-aktionersamordna att
förhindrai syfteinom PKKsäkerhetspolisens räkning arbeta kvar att

framtida attentat.
riksåklagarenfrån tyskabegäran denseptember 1988 inkomI omen

för morddär misstänktesfrihetsberövande Ali C,provisoriskt somav
någraefter dagarterroristorganisation. Ali Cdelaktighet ioch avgreps
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frånpersonal rikskrirninalpolisen och utlämningsutredning inleddes.en
Han anhölls och häktades i mitten oktober 1988. Under utredningenav
förhördes Ali C vid flera tillfällen. Han lämnade någrainte uppgifter

kunde binda vidPKK mordet Olof Palme. förhör i mittenIsom av
september 1988 Ali C han för sin del inte troddetvärtom, att attuppgav
PKK hade med mordet Han visserligengöra. i Mellanösternatt var
under tiden december 1985 december ansåg1986 ändåhanattmen-
borde någotha hört så centralt beslut mörda Olof Palme.ett attom som

Ali C utlämnades i januari 1989 till Tyskland, där omfattandeett
utredningsarbete rörande flera PKK-relaterade mord hade inletts. I
denna såkom Ali småningomC inta rollen kronvittneattprocess av
och han medverkade därvid aktivt i utredningen.

För utredningen mordet Olof Palme fick Ali C liten betydel-om
påverkadeHan dock verksamheten indirekt det intressese. storagenom

Säkerhetspolisen visade för hans uppgifter föreståendesom attentatom
i Sverige; uppgifter bl.a. kom bidra till den s.k. Ebbe Carlsson-attsom
affärens uppkomst.

5.15.3 Fortsatt utredningsverksamhet utanför den

reguljära mordutredningen den s.k. Ebbe

Carlsson-affären

Allmänt händelseförloppetom

Omorganisationen utredningsarbetet efter regeringsbeslutet i februariav
1987 ledde framgått till PKK-spåret miste sinatt statussom av
huvudspz°1r och utredningen i denna del trappades ned. Enligt vadatt

sedermera skulle komma uppdagas fortsatte utredningen längsattsom
"huvudspåret" emellertid delvis utanför den reguljära mordutredningen.
Några de utredningsmän vid Säkerhetspolisen handlade PKK-av som
uppslaget hade kontakter med den förre spaningsledaren Hans Holmér,

de använde bollplank, dvs. de diskuterade uppslaget medsom som
honom. Under hösten 1987 och början 1988 Hans Holmér själv iav var
kontakt med flera arbetade inom polisen eller påpersoner, som som an-

hade anknytning tillsätt denna. Det gällde den nytillträdde chefennat
Åhmansson,för Säkerhetspolisen Sune Sandström, Nils Erik till-som

trädde Rikspolischef i januari 1988, och ambassadören Carlsom
Lidbom, vid denna tid fick i uppdrag utreda säkerhetspolisensattsom
verksamhet. Kontaktema gällde PKK-spåret säkerhetspolisenssamt ar-
bete och förhållningssätt i utredningen.

Hans Holmér liksom Carl Lidbom, god med Ebbe Carlsson.vänvar,
Ebbe Carlsson vid denna tid förlagsdirektör Bonniers. Han hadevar
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vid Justitiedeparte-informationssekreteraretidigare bl.a. arbetat som
säkerhetspolisens verksamhet. Hanförhade intresseoch ettmentet

Säkerhetspolisendåvarande chefen för Hanshade tillsammans med den
sådant Säkerhetspolisenanknöt tillHolmér utfört uppdrag somsom

sjukhusspionen,s.k.affären 1975 med densysslar med det gällde som
säkerhetspolisensåsiktsregistrering försigmisstänktes ha ägnat

varit engagerad i händel-olikaCarlsson haderäkning. Ebbe sätt
med kontakterhjälpt Holmérmordet, bl.a. hade han Hanskringserna

medsin vänskapinledande skede. Genomslag i utredningensolikaav
utredningsarbetetfått inblickar i hurvidare haHolmér hanHans synes

utredandetsig djupt i1987 1988 engagerade hanframskred. Under av-
PKK-spåret.

vid säker-de utredningsmänfördes medEbbe Carlsson samman
tillgångPKK-spåret. fick tillHanarbetade medhetspolisen som

försågs rekommendationshandlingarutredningsmaterial. medHan av
tillgång till polismän,från justitieministern. fickbl.a. Hanskilda slag,

utred-utföra delkomi tjänsten bistod honom. Han att en egnasom
från exil-uppgifter den iranskeningsuppdrag, bl.a. inhämtade han

ochvåren förberedde Ebbe CarlssonUnder 1988politikern Banisadr.
anskaffa-utredningsorganisation lokalerkretsen kring honom en egen

avbröts denVerksamhetenfinansiering ordnades m.m..des, privat när
bistå mellan den lför Ebbe Carlssonavdelatspolisman nattenattsom

upptäcktsedan dennatullen i Helsingborgoch 2 juni 1988 stoppades av
innan hadebuggningsutrustning. Dagenmedfördepolismannenatt

massmedia.uppmärksammats iförekomstverksamhetens
i definns utförligt skildradhändelseförloppUtvecklingen dettaav

följde avslöjandet. I dettaolika slag,granskningar samman-somav
återge bakgrundsbeskrivningdendet lämpligthang att somsynes

rådmannenochCarl-Anton Spaaktingsrätt lagmannenStockholms
påbrottmål, följdeii domen detClas Ullrich med nämnd somgav

Helsingborg.tullbeslaget i
följan-tingsrättenredovisadeBeträffande de förekompersoner som

de.

3° händelseförloppetbeskrivningen6 juni 1991 ochmeddelades denDomen av
innehöll ingenhovrättsdomenden gjortsdärmed mot-senastvara somsynes

granskningJK-beslut 1988 112beskrivning. i övrigt bl.a.svarande Se avs.
143Carlssons verksamhet,anledning Ebbemyndigheternas agerande i s.av

fortsatt granskningfråga tystnadsplikt och 153brottbeslut i mot avs.om
verksamhet,Ebbe Carlssonsi anledningmyndigheternas agerande rege-av

konstitutionsutskottsfrån juli 1988 och riksdagensringens vitbok den ls.k.
granskningsbetänkande, 1988/89:KU 30.
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Den personkrets, målet,aktuell i kan iär korthet enligtpresenterassom
följande: Anna-Greta Leijon tillträdde justitieminister den 28 oktobersom
1987. Ambassadören Carl Lidbom förordnades den 5 november 1987 att

SÄPO-komrnittén SÄK.ordförande i leda omorganisationen Nilssom av
Åhmansson SÄPO-Erik blev rikspolischef den januaril 1988 och deltog i

SÄKkommitténs arbete. Sune Sandström tillträdde chef för den 15som
september 1987. Länspolismästaren i Stockholms län Hans Holmér, som
ledde den s.k. Palmeutredningen, avgick i realiteten den 5 1987mars men
formellt den år.15 september tillträddeHan befattning i Wiensamma en

SÄKden 10 augusti 1988. byråchefPer-Göran påNäss med över-ettvar
gripande operativt Han iutnämndes april 1988 till länspolismästareansvar.
i Uppsala län och tillträdde denna befattning den juni 1988.l Ebbe
Carlsson tjänstgjorde åren 1974-1976 informationssekreterare påsom
justitiedepartementet och bokförläggareär Bonniers. Han godärnumera

med Carl Lidbomvän och Hans Holmér. Polisman A, Per K och Per J har
tjänstgjort i Norrmalmspolisens piketstyrka. Polisman har varitA knuten
till RPS och driver sedan han slutat företagetdär Strategvapenexpertsom
Protector, handlar med och säkerhetsutrustning. Per Ksom vapen var
under den tid Hans Holmér ledde utredningen efter mordet Olof Palme
livvakt sådanHans Holmér. Som gjorde han affärer med Strateg

ÄvenProtector. Per J har tjänstgjort handplockad livvakt Hanssom
BådeHolmér. Per K och Per J har träffat Ebbe Carlsson i samband med

sina uppdrag livvakter. Robban är anställd RPSärsom en person som
byråtekniska och tidvis varit chef för Företagsskyddsgruppen FSGsom

SAK.

Händelseförloppet och dess bakgrund beskrevs på följande sätt av
tingsrätten, anmärkte dess beskrivning byggde vad be-attsom som
funnits de tilltalades berättelser och vad i övrigt hadeutrett genom som
förekommit under huvudförhandlingen.

kurdistanskaDet arbetarpartiet bildadesPKK i slutet 1970-talet och harav
våldsammamed ofta medel verkat för fritt Kurdistan. Organisationenett

etablerade sig i början 1980-talet i Tyskland och Sverige. Denav ser
avhoppare och har isträngt Europa verkställt mord 10-15 med-

lemmar lämnat organisationen. Den 20 juni 1984 mördades i Sverigesom
SÄKförutvarande medlem. inledde utredning PKK under led-en en om

ning Näss. Jan B deltog i utredningsarbetet och under 1984 främstav var
sysselsatt med detta. Resultatet blev åtta eller nio kurder utvisades enligtatt
terroristlagen. Utvisningsbeslutet inte verkställbart och omvandladesvar
till kommunarrest. påföljandeDen 2 november år begicks i Stockholm
ytterligare frånmord PKK avhoppad medlem. februariDen 28ett en -
1986 mördades Olof Palme. Mordutredningen kom ledassnart att av
Holmér organiserade särskild stab för spaningsledningen, i vilkensom en
Näss ingick. spårI de bearbetades ingick 1986PKK. I majett togav som
Holmér del det utredningsarbetenärmare PKK och i juliägnatsav som
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huvudspåret. februari 198715Denår presenterade han PKK somsamma
led-vår regeringenbeslutademåste februari 1987, anm.den 5 attavse

samband medriksåklagaren. Ispaningsarbetet skulleningen övertas avav
dennesåret och Per Kfriställdes Per Javgick detHolmér iatt sommars

SÄK beträffande PKKutredningsarbetesittinlettlivvakter. Alltsedan
spaningsmetod. Bugg-hade buggning1984 använtsunder somsommaren

SÄK. med vid1986 varithade iJan BFSG inomningarna utfördes marsav
upphördeBuggningamaskulle buggas.vilkadiskussioner sompersonerom

februari5spaningsledare. DenavgickHolmérprincip i och medi att som
SÄK PKK-spåret. Iundersökaförinomarbetsgrupp1987 bildades atten

hållabådavilka fortsatteochingick Walter K Jan B, att engruppen
igickarbetettyckte trögtmed Holmér. Nässkontinuerlig kontakt att

tvåi mindredela denbeslutade hanunder 1987och grupper,uppgruppen
skulle nedden andramed PKK ochskulle syssladenvarav ena

och JanOlof Palme. Walter KmordetutredningenmedSveavägen om
ställde sigfå denneutföra buggningtidunder dennabad NässB att men

för Näss1987 nämnde Jan Båtgärden. novemberslutetnegativ till I attav
identitet-med osäkerkällai utlandet höra Afanns tillfälledet att manen-

PKK-spåretläggaeller mindreointresserad och villeNäss mervarmen
sidan.

därsammanträffandenrad1988 ägdeoch börjanslutet 1987I rumenav
SÄK Ebbe Carlssondiskuterades.missförhållanden inomPKK-spåret och

teorier. Holmérsinaberättade för dennei Paris ochträffade Lidbom om
tillräckligainte fickoch Jan Bsade Walter Kkontaktade Lidbom och att

också sinförPKK-spåret. redogjordeHanför utredaatt upp-resurser
SÄK, isin grundmissförhållandena skulle hainomfattning attsomom

tillanknutentydlig hotbildnonchaleratmordet Olof Palmeföre enman
Holmér sade.vid vadfasta avseendebad LidbomEbbe CarlssonPKK. att

Åhmansson motsättningarnai december 1987underrättadeLidbom om
SÄK. föroch B Nässförklarade Walter K Janjanuari 1988llinom Den

upprörd och sadeSverige. blevtill Nässville källa Ade att omatt ta
terroristutvisad.så fåskulle han honomkälla kom hitA

Åhmansson inbjödLidbommedoch SandströmsammanförasyfteI att
anmodadesmiddagenjanuari. Undermiddag den 13dem tillEbbe Carlsson

Åhmansson därpå träffades EbbePKK-spåret. Kortvikt vidläggaatt
PKK-spåret och Nässdiskuteradevarvid deoch Jan B,Carlsson, Walter K

8intresse. Denmening tillräckligtenligt derasavoghet dettaägna ettatt
Åhmansson ochförföredragning PKKfebruari inledde Näss omen

också närvarande. Sedan NässK och Jan BSandström. Walter var
DärvidB.föredragningen Janfortsattesandra ärendenavlägsnat sig för av
bugg-inhämtatsinformation källa Aklargjordes enligt BJan att genomom

Åhmansson Sandströmtillsadeföredragningenresultat attning. Som ett av
utredningen PKK.tillförstärka omresurserna

och förhördestill Sverigekälla Afebruari anländeOmkring den 10 av
Åhmansson Walter KtillNågra sadedagaroch B. attWalter K Jan senare



650 Enskilda uppslag SOU 1999:88

han och skulleJan B samarbeta med Ebbe Carlsson. 24 februariDen sam-
Åhmanssonmanträffade Walter K, Jan B, Ebbe Carlsson och i den senares

Åhmanssonbostad. informerades förhören med källa avslöjatAattom en
akut hotbild. Hotet riktat kurder regeringsledamot ochmot samt motvar en

Åhmanssonkungahuset. oroades de upplysningar han fick. Enligt Ebbeav
Carlsson talade buggning källa A självklarhet.man om av som en

I slutet februari eller början överlämnade Walter K och Jan Bav av mars
spaningsmaterial rörande PKK, bl.a. åklagarpärmenden s.k. med kvalifice-

hemligt material, till Ebbe Carlsson, förde frånrat in uppgiftersom
materialet på data.

Den 20 Sandström det operativaövertog alla enhetermars ansvaret
SÄKinom ocksådäribland Näss Sandström blev dagansvar. samma av

Ebbe Carlsson informerad spaningsläget påmindoch behovetom om av
förstärkning spaningsresursema. Sandström lovade enligt Ebbe Carlssonav

avdela tio till särskild utredningsgruppatt mindreutöverman en en
spaningsstyrka och bad honom ordna med lokal för arbete.att en gruppens
Per fickK i uppdrag Sandström livvakt Ebbe Carlsson. Hanattav vara

dag odateratnästa rekommendationsbrevmottog utställt Sandström.ett av

Den 27 besökte Anna-Greta Leijon Ebbe Carlsson Bonniers. Honmars
hade Lidbom fåtttidigare information källa betydelseA:s och fickav om

ingående föredragning Ebbe Carlsson. Per K närvarandenu en mer av var
under del sammanträffandet ocksåuträttade Walter K ochen av annat.men
Jan B kallades dit för ytterligare infonnation. De deltogatt ettge par
timmar vid Anna-Greta Leijons långatio timmar besöknästan under vilket
Åhmansson ringdes gånger.flertal Enligt Ebbe Carlssons, Walterettupp
Kzs och Jan Bzs mening talades det buggning vid dennaävenom
föredragning. Anna-Greta Leijon frågade de hade tillräckligaom resurser.

Ebbe Carlsson hade efter med Sandströmmötet den 20 anskaffatmars en
lokal Renstiernas Den 28 inspekterades lokalengata. mars av
Åhmansson, Sandström, Walter K, Jan B och Ebbe Carlsson. Per K var
med deltog inte i de samtal fördes. Han monterade under tidenmen som
möbler inköpts IKEA. Enligt enstämmiga uttalanden från allasom utom

ÅhmanssonPer K deltog inte heller vid samtalen arbetsgruppensom
sammansättning lämnade sammanträdet dessförinnan. Ebbeutan Carlsson,
Walter K, Jan B och Per K har uppgivit talade rekryteringatt man om av
personal för den förstärkning skulle ske också buggningen.samtsom om

Samtalen fortsattes den 4 april mellan Ebbe Carlsson, Walter K och Jan B
då också Per K närvarande. Man överens avlyssningsut-attvar var om

SÄKrustning och dörrkontroller inte kunde anskaffas eftersom detgenom
fanns läckor där. Per K erbjöd sig tala med polisman A, han tidiga-att som

haft med i utrustningsfrågor.göra De andra accepteradeatt detta.re

Per K kontaktade polisman A och meddelade sitt ärende. Han sade till
SÄKpolisman hanA anställd vid och visade honom sittatt rekom-var
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åtog möjligheternasig undersökaPolismanmendationsbrev. A attatt an-
ochWalter K JanEbbe Carlsson,meddeladeskaffa utrustning, vilket Per K

SÄK:s tekniskaRobbanoch Per KNågot besökte Walter KB. senare
utrustningLämpligtidigare.sedanbyrå. kände RobbanWalter K

rådgivning listaefter "Robbans"skrevdiskuterades och Walter K en
med be-polismantill AKbehövdes. lista Pervad Denna senaregavsom

så möjligt.fortbehövdesskedet utrustningenatt som

affärsmannenkontakt,privati januarihade redanEbbe Carlsson genom en
iför källa vistelsetillgängliga Azsmedel fannslikvidatillsettTomas att

Åhmanssonutredningsbehov.uppkommandeför andraSverige och var
Frågan korndetta.från början informeradCarlsson redanenligt Ebbe om

Åhmansson anskaffandetfebruari. Närden 24tal hosdessutom av
imedlenkunde de privataaktuelltblevlokalen Renstiemas tasgata

anspråk för detta.även

Åhmansson LeijonAnna-Gretaochträffades Ebbe Carlsson,5 aprilDen
viktenLeijon underströkAnna-GretaCarlsson.middag hos Ebbe attaven

misstänktakraft ochmedbeträffande bedrevsPKKutredningen att
SÄK klarlades.Olof Palmeunderlåtenheter före mordetinom

denträffade därochpolisman till Hamburgtid for AVid ungefär denna
Polisman AElectronics.företaget PKför det tyskaverkställande direktören

bibehållen sekretessmed medfanns problemsig detfick klart för attatt
RPSnämligensedvanlig införsel skulleVidi Sverige.föra in utrustningen

och diskuteradetill Kringde Perofficiellt. Hanunderrättaskomma att
skulle skickasutrustningenföreslogPolisman Asaken med honom. att

någon ambassadviadiplomatpostin medSandström ellerdirekt till tas
de fannförkastades ochFörslageni Wien.Holméreller varsomgenom
där hantill Wiennågra polisman Adagarnågon lösning. Efterinte reste

åtog lösa problemetprovision sigbranschkollegaträffade attmotsomen
denland, innanfrån Västtyskland tillutrustningenutföra annatattgenom

stannadePå hemvägendetta till Per K.meddeladetill Sverige. Hanfördes
Electronics. Hanutrustningen hos PKbeställdeoch toghan i Hamburg

ifanns lager.nummerindikatormedbandspelaremed sig hem somen
Återstående ägdetvå förstadelleveranser. Deneffektuerades ibeställning

iskulle hämtasså utrustningenorganiseradesapril. Deti slutet attavrum
frånnågon, troddehandit och väntadePolisman A forLondon. att som

SÄK, med Ktelefonsamtal Perdelleveransen. Ioch hämtaskulle komma
skulle komma.fick han beskedet Per Jatt

åta sigförfrågan Kapril Perbörjanhade i accepterat attPer J avav
SÄK. infor-Carlssonhan Ebbeapril blevDen 20specialuppdrag inom av

medutredningsgruppsärskildskapahöllmerad attatt enom man
PKK:ssituation grundallvarligbefann sig ilandethänsyn till avatt en

Anna-Gretalång förföredragningockså varitdetfickhot. Han veta att en
tillfrågadbuggning. blevför HanvidtagitsförberedelserLeijon och omatt

föra tillskulleutrustning, hanoch i London hämtaville medhan somvar
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Paris för hemtransport med diplomatpost. Lidboms nämndes i detnamn
sammanhanget. 26Den april for han till London. Utrustningen vid hansvar
ankomst inte klar förännu avhämtning. Han talade i telefon med Per K,

då befann sig hos den franska Säkerhetspolisen i Paris tillsammanssom
med Ebbe Carlsson, Walter K och Jan iB ärende rörde samarbetetett som

bådamellan de ländernas säkerhetstjänster. fickHan beskedet hanatt
skulle i Parismötas fransk säkerhetspolis, skulle honomtaav en som
igenom Påföljandetullen. återtogsdag planerna. fickHan intrycket att
Lidbom backat I stället skulle åkahan direkt till Arlanda medur. utrust-
ningen, vilket han gjorde den 28 april.

Samma dag återkomPer J till Sverige samtalade Ebbe Carlsson medsom
sade han kommit fram till han inte tillåtakundeattmansson, attsom att

buggning skulle Detta uppfattadeäga Ebbe Carlsson buggningrum. attsom
vid denna tid inte aktuell. Senare dag diskuterades buggningvar samma

Åhmansson,från principiella utgångspunkter mellan Ebbe Carlsson,
statssekreteraren i justitiedepartementet Sten Heckscher och Lidbom.

Den 9 maj informerade Ebbe åklagarnaCarlsson i spaningsledningen om
Åhmansson,PKK-spåret i närvaro Walter ochK Jan B.av

Den 11 maj begärde riksåklagaren besked Anna-Greta Leijon Ebbeav om
Carlssons roll. Samma dag tillsades Walter K och Jan B Ebbe Carlssonatt
endast skulle behandlas källa.som

Den 18 maj fick Walter K och Jan B sin chef polisintendentengenom nye
Jan Ridefelt beskedet någon buggning inte fåskulleatt äga rum.

Efter Per J hemkomst den 28 april bestämdes han i fortsättningen inteatt:s
ingåskulle i den särskilda utredningsgruppen, eftersom han i annat

sammanhang framträtt offentligt och kunde igenkänd. fickHan därförvara
återgå till sin vanliga tjänst. När PK Electronics återståendeklar förvar
leverans, fanns det ingen skicka för hämta denna. såDet löstesatt att att
polisman forA till London för utrustningen. Per K hade kört tillatt motta

SÄK,Köpenhamn med bil, han tidigare fått utanordnad och möttesom av
honom Kastrup den 1 juni. forDe till Helsingör bilen.med Polisman A

färjanmed till Helsingborg däckspassagerarereste medan Per Ksom
medföljde färjan i bilen, i bagageutrymme utrustningen placerats. Pervars
K skulle föra bilen tullen och därefter polisman A förmötagenom en

hemfärd. åktePer K i tullen där hangrönt emellertid blevgemensam
föremålstoppad och för Påkontroll. fråga tullpersonalen vad det förav var

utrustning han medförde, svarade han det elektronisk avlyssnings-att var
utrustning. Han legitimerade sig polis och visade det rekom-ävensom
mendationsbrev, fåtthan Sandström. En tulltjänsteman ringde tillsom av
SÄK:s ledningscentral i Stockholm för med Sandström kontrolleraatt att
brevets innehåll avsåg införseläven utrustningen. Han talade medav

"Anders", återkommaskulle efter kontakt med Sandström.person som
SÄKDenne meddelade tullen via "Anders" inte hade medattperson ut-

rustningen I följande samtalgöra. uttryckteatt Sandström inattsamma vart
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utrustning ielektroniskskulleönskemål i tulljoumalenfall att angesom
rekommenda-ville Sandströmavlyssningsutrustning. Vidarestället för att

skulleoch hanmed sekretessbeläggasbeslagtas ochtionsbrevet skulle att
ingripandetkände tillmångafå tulltjänstemänuppgifter hur motsomom

frågadeAndersderas PersoneventuelltK ochPer även senarenamn.
skulle "loggas".ansåg med tullensamtaletSandström han attom

Bandspelarenupprättades.PMdet bättresvarade,Sandström attatt envar
ledningscentralenmedin samtalför spelaregelmässigt används attsom

tillSandström ringdeaktuellafungerade inte den nattnatten. samma
ÅhmanssonÅhmansson ringde till Anna-inträffat.omtalade vadoch som

vilkenKjell Larsson,statssekreterarenringde tilli sinGreta Leijon tursom
befann sig iCarlsson,statsminister Ingvarkontaktadetelefonledes som

Åhmansson badochtillringde tillbakaLeijonYork. Anna-GretaNew
Carlssonskedde. Ebbenågot vilkettill Ebbe Carlsson,framförahonom

Åhmansson Leijon.Anna-Gretaframförde tillbesked,lämnade ett som
Åhmansson något minnehan inte harförklarat,i sin vittnesutsagahar att av
innehållet samtal.i dessa senare

förfaraskullehurbesked RPS,önskadei HelsingborgTullen om manav
juni för2sammankallades dendirektionutrustningen. RPS’med att ta

RPS intePåföljande underrättades tullverketfrågan. dagställning i attom
med utrustningen.ville befatta sig

smuggelmålet redovisasåtalet ibehandlingvidareDomstolamas av
nedan.

förbetydelsesaknar direktCarlsson-affärens.k. Ebbei denTurerna
något värdeinte tillfördessakligtbrottsutredningen,själva sett avsom
påverkade där-Händelseförloppetbedrevs.verksamhetden somgenom
också allmän-sannoliktfunktionarbetsvillkor ochPU:s samtemot

konstitu-Därvid riksdagensmordutredningen.uppfattning ärhetens om
intresse.konstitutionella aspekterbedömning vissationsutskotts avav

följande rubrik.redovisas underDessa

granskningKonstitutionsutskottets

följande.granskningkonstitutionsutskottetstillBakgrunden var
frågor mordutredningenkringgranskathadeKonstitutionsutskottet

regeringensårs inriktadgranskningbåde 19871986 och 1987. var
omorganisationåklagare beslutetpolis ochmedkontakter samt om en
behandladesmångt detoch mycketdvs. iutredningen, avsomav

jfr kapitel l.kommissionenParlamentariskaJuristkomrnissionen och
i spanings-således regeringens observatörbl.a.berördeGranskningen

under detförekomkonflikterroll i deregeringensledningen och som
riktakritikingenutredningsåret. Utskottet hadeförsta motattegen
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regeringens handlande, instämde i vissa kritiska omdömenmen som
förts fram Parlamentariska kommissionen. Reservanter i utskottetav
hade bl.a. framfört kritik regeringens inblandning i mordutred-mot
ningen. Konstitutionsutskottets betänkande förelades riksdagen och
debatterades den 2 juni 1988, dvs. dagen efter det den utrednings-att
verksamhet förekommit kring Ebbe Carlsson och försöket tillsom att
landet smuggla in avlyssningsutrustning hade avslöjats. Riksdagen
ställde sig bakom utskottsmajoritetens uttalande, under debatten imen
kammaren uppmärksammades förhållandende just hade avslöjats.som

Den politiska följde resulterade i dåvarandeattprocess som
justitieministem Anna-Greta Leijon avgick den 7 juni. Motiveringen

hon hade konstaterat det i riksdagen fannsatt majoritet förattvar en en
misstroendeförklaring henne. Konstitutionsutskottet däreftermot tog

frågan fortsatt granskning regeringens handlande i anled-upp om en av
ning det inträffat. såDet ledde småningom till utskottetav som att
under bl.a. hållakom antal offentliga förhör. Föreatt ettsommaren
riksdagsvalet i september 1988 konstitutionsutskottet utkastettavgav

betänkande.till Det innehöll förutom redovisning fakta vissaen av
preliminära bedömningar.

år återkomNästa konstitutionsutskottet, efter valet i delvis annan
sammansättning, till denna granskning och definitiv ställning.tog
Justitieministem kritiserades vissa punkter. Utskottet ansåg bl.a. att
hennes kontakter med Ebbe Carlsson hade varit "väl omfattande. Av
central betydelse i granskningen s.k. rekommendationsbrev,ettvar som
justitieministem hade utfärdat för Ebbe Carlsson i början maj 1988,av

diariefördes först efter det Ebbe Carlssons verksamhetattmen som
hade avslöjats. Brevet, skrivet på justitieministerns brev-som var

lydelse.hade följandepapper,

To the relevant British Authority
Mr Ebbe Carlsson Swedish book publisher with previous ina a career
journalism, politics and central On behalf he handlesgovernment. my
certain delicate fact-finding missions in connection with the murder ofvery
the late Prime Minister Olof Palme.
On authority, Mr Carlsson has contacted through inofficialmy you
channels and confirm information regarding theto try background tosome
the murder. We believe Service such information.your possesses
As Mr Carlsson only old personal friend but also has experiencenot an
in this field, I that he will handle information givenguaranteecan toany
him according instructions regards confidentialityto etc.your as

3 1988/89:KU 30 bilagedel C.
32Handlingen citerad från Konstitutionsutskottets betänkande, 1988/89:KU 30,
bilagedel C, 63.s.
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in thisquestionsofauthorizedandbe ableHe will also to answer any your
case.

Carlsson.give Mrhelpgrateful for allI toyou canam
Anna-Greta Leijon

JusticeMinister of

från börjandiarieförtsansåg borde habrevetKonstitutionsutskottet att
vidare:33uttaladeoch

Carlsson-Ebbe1988 i anledningjuliregeringens den 1vitbokenI av
vår anmärkningvissa händelser,redogörelse förpubliceradeaffären

tillkomstvid dessomständigheternatillframhålls med hänsynbrevetatt
brevetrekommendationsbrev. l sägsbetraktasinte bör än ettannatsom

"onuppdragjustitieministemsEbbe Carlssonemellertid att my
Anna-Gretabrevet.tilltänktakontaktat denauthority har mottagaren av

ånågot Carlsson haruppdrag. EbbesyftetförnekatLeijon har att att gevar
någoterhållit uppdrag.uppfattat hanintehansin sida förklarat attatt

ochsådan tilltänktadenemellertidformuleringBrevets mottagarenär att -
fåmåste uppfattningenbrevetvarande läsarei god attvarje tro avannan -

justitieministemsuppdrag. OavsettCarlssonEbbejustitieministem ettgett
uppfattningmåste enligt utskottetsdärförbrevetavsikt med brevet anses

Carlsson.till Ebbeinnefatta uppdragett

lagliginte haftjustitieministemdärefter rättkonstateradeUtskottet att
fått brevetochCarlssonsådant det Ebbeuppdrag attett omatt somge

underrättelsetjänstfrämmandeochdet tänktskulle ha använts varsom
saknadeså tillhade det skettuppgifter,hade lämnat ut person somen

Statensvenskaföreträdarättsordningenligt svenskbehörighet att

Anna-Gretadet uppdragutskottetSammanfattningsvis konstaterar att som
striderlaglig grund. Det rätte-saknarCarlssonEbbeLeijon har motgett

brottmål. Genomförundersökning igångsbalkens ledningregler attom av
bestäm-myndighettillkommerenligt lagärende detbesluta i attett ensom

regeringsformen.också kap. 7 §i strid med 11handlathar honma om
diarieföra detunderlåtenhetenoch fördetta brevutfärdandetFör attav

kritik.Leijon allvarligAnna-Gretajustitieministerförtjänar

33 30 541988/89:KU s.
34 55.1988/89:KU 30 s.
35 något annorlunda.kritikenreservation formuleradessocialdemokratiskI en

skrift-denkunde grundasinte enbartansåg bedömningenReservantema att
tillockså måste hänsynhandlingenformuleringenliga taattutan manav

ifråga-med denoch avsikteninnebördenstatsrådets uppfattning avomegen
frågavaritdet inteStatsrådets uppfattninghandlingen".varande att omvar

sammanfattnings-uttaladerekommendationsbrev. Reservantemaänannat ett
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fråganI Justitieministern lagt sig i spaningsledningens arbete skrevom
konstitutionsutskottet i frånutkastet 1988 följande, vilketsommaren

däreftenutskottet sedan vidhöll året

Av utredningen framgår justitieministern bedömt Ebbe Carlssonsatt upp-
gifter och teorier mordet sådan karaktär hon dagen efter sittattom vara av
cirka nio timmar långa Sammanträffande den 27 med Ebbe Carlssonmars
och säpomännen Walter K och Jan B sig böra informeraansett stats-
ministern och därefter kontakt med rikspolischefen. Enligt utskottet före-ta
låg det inget frånhinder konstitutionella utgångspunkter Anna-attmot
Greta Leijon hänvändelsema till spaningsledningen rikspolis-genom -
chefen ville förvissa sig de uppgifter erhållithon från Ebbeattom-
Carlsson redan eller blev kända för de myndigheter harvar ansvaretsom
för mordutredningen. Däremot hon bakgrund såväl det kon-motvar av
stitutionella regelsystemet den ordning för bedrivande förunder-som av
sökning brottmåli gäller enligt rättegångsbalken förhindrad på-som att
verka mordutredningens inriktning och bedrivande i övrigt. Det ankommer

förundersökningsledningen helt självständigt sådanabedöma frågor.att

Granskningen har emellertid visat justitieministern olika införatt sätt
rikspolischefen uttryck för Ebbe Carlssons uppgiftergett kunde ha bety-att
delse för mordutredningen. Sålunda har Anna-Greta Leijon vid flera till-
fällen uttalat uppgifterna frågai måste kontrolleras.att I vilken utsträck-
ning Anna-Greta Leijons påverkathandlande spaningsledningen svårtär att
bedöma. Utskottet emellertidär den uppfattningen Anna-Gretaattav
Leijons uttalanden knappast kan någon påverkan.obehörig Vidses som
denna bedömning fäster utskottet särskilt avseende vid det redan innanatt

ÅhmanssonsAnna-Greta Leijon fick kännedom uppgifterna då-om var
varande rikspolischefens, vår anm. bestämda uppfattning kontrollatt en
borde ske och denne inför utskottet inte påstått någonatt obehörigatt
påverkan förekommit. Utskottet ocksåvill peka Anna-Greta Leijonatt
vid upprepade tillfällen strukit under det spaningsledningenatt var som

verksamhet.skulle för Ebbe Carlssonsansvara

vis: Anna-Greta Leijon har sådantunderteckna brev brustit i denatt ettgenom
och ålegatnoggrannhet henne statsråd. För detta kan hon inteomsorg som som

undgå kritik." 1988/89:KU 30 103s.
3° 1988/89:KU 30 56.s.
37I reservation m, fp, och vpk formulerades bedömningenen sätt.c annat
Bl.a. uttalade Anna-Greta Leijon fick aktivtreservantema haatt stöttanses
Ebbe Carlssons reseverksamhet och hennes förhållningssätt för rikspolis-att
chefen måste framståttha stöd för Ebbe Carlssons teorier. Samman-ettsom
fattningvis" ansåg "att Anna-Greta Leijon inte undgåkanreservantema kritik i

berörda avseenden". 1988/98:KU 30 103nu s.
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följande hän-ijustitieministemkritikallvarligriktade motUtskottet
seendez

då detfebruari 19875regeringsingripandet denerinravillUtskottet om
bl.a.hadeBeslutetförundersökningen.ledariksåklagarenuppdrogs att
ochspaningsledningenförelåg mellanmotsättningargrund i desin som

åklagama.

efterfallbakgrund idennaborde vartLeijon samman-Anna-Greta mot
fortsättningeniCarlssonEbbeanmodatha attden 27träffandet mars

självhonstället fortsatte attförundersökningsledningen. Itillhänvända sig
tillfällenytterligarevid flera attutanCarlssonEbbesammanträffa med

informa-sigförsäkradehonoch attinformeradeåklagama att omutanvar
iCarlssonEbbeinitiativ tillLeijonAnna-Greta atttill dessa. togtion getts

Åhmanssons statssekreterarnainformeradeErik närvaroNilsochhennes
riks-dåvarandeSjöbergMagnusKjell Larsson.ochHeckscherSten

åklagarnas med-skeddedettaerinrat utanvår haråklagaren, anm. attom
sedvanligadenunderSärskiltkännedom.deras genom-ochverkan utan

justitie-medmaj4hade denspaningsledningenåklagare ochgång som
deuppseendeväckande sätt attåklagamaåsidosattes genomministern ett

besatt.närvarandeandrainformationundanhölls som
dettarollförundersökningsledningens ut-begränsade gersomDen syn
rekommen-det s.k.också utfärdandetgradi högstagällerförtryck av

åklagamaupplysasåledesunderlätLeijonAnna-Greta attdationsbrevet.
åklagama ihellerinteinformeradeochbrevetutfärdaavsiktsin attom

åtgärden.efterhand om
tillräckligavidtagitinteLeijonAnna-Gretamening harEnligt utskottets

verksamhetCarlssons ettEbbeinformationåtgärder tillseför attatt om
avseendeni olikaåklagamaför tvärtomredovisades utanstadiumtidigare

omständigheterangivna ut-förundersökningsledningen. Nu gernegligerat
justitieministem.dåvarandekritikallvarligriktaanledning motskottet att

38 59.301988/89:KU s.
denriktaskritik39 ingenbordereservation motsocialdemokratiskEnligt en

ansåginte att ut-del. Reservantema,i dennajustitieministemtidigare som
underrättaborthadejustitieministernställning till änskulleskottet annatta om

Ut-bl.a.:verksamhet, skrevCarlssonsEbbeförundersökningsledningen om
s.k.fråganbehandlatsammanhangolikatidigare i omhar nämntsskottet som
dåoch harmyndigheternaochregeringskanslietmellankontakterinformella

särskilt isådana kontakter,vidmåste iakttasåterhållsamhetframhållit att stor
enskild eller rörmyndighetsutövningfrågandå mot somsådana fall rör

kontakterinformellaDessaregeringsformen.§7ll kap.tillämpning lagav
informationsutbyte.gradhögsärskiltuttalat iutskottetvadenligtbör avse

informerajustitieministemsvårt förvaritha attskulledethävdaskanDet att— in-föröverskrida de gränserverksamhetCarlssonsEbbe attutanåklagama om
regerings-kap. 7uppställda i 11myndighetsutövning ärgripande i som
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Ytterligare granskningar

Verksamhetens avslöjande ledde till rättsliga efterspel, dels degenom
rättegångar tullingripandet i Helsingborg resulterade dels attgenom
det uppdagades olovlig avlyssning redanatt tidigare förekommit vilket
sedermera också ledde till rättegångar. Domarna i dessa de s.k.
Smuggel- respektive buggningsmålen redovisas nedan.

smugglingsm§let‘’Det s.k.

Bakgrund

Den juni1 1988 omkring kl. 22.30 stoppades Per K i tullen i
Helsingborg efter ha kommit med färja frånatt Helsingör. Per K var
den polisman avdelats bistå Ebbe Carlsson.att När han åkteisom bil

tullen blev han tillfrågad han någothadegenom förtulla, vilketattom
han förnekade. Vid kontroll bilen hittades elektronisk utrustning. Påav
tullpersonalens fråga vad det för utrustning han medförde svaradevar
han det elektronisk avlyssningsutrustning.att Han legitimeradevar sig

polis och visade rekommendationsbrevävensom ett han fåttsom av
Sune Sandström, chef för Säkerhetspolisen sedan densom 15var
september 1987. Efter kontroll med Säkerhetspolisen nattsamma
lämnades tullen besked Säkerhetspolisen inte hadeatt med avlyss-om
ningsutrustningen Eftergöra. Rikspolisstyrelsensatt direktionatt extra-
inkallats till den 2 junimöte 1988 underrättades tullen Riks-attom
polisstyrelsen inte ville befatta sig med utrustningen. Tullen under-

åklagaren,rättade inledde förundersökning. Den 8 juni 1989som
väcktes åtal mot sex personer.

Rättegången vid Stockholms tingsrätt

De åtalades förutom Per K Ebbesex även Carlsson,som Jan B,var
Walter K, Per J och den våri benämns polismanrapport A.person som

formen. Enligt utskottets bedömning skulle hon dock överskrida dessautan att
ha kunnatgränser upplysa förundersökningsledningen rikspolischefenattom

hade information Emellertid har Anna-Gretaatt Leijon vid flerage. tillfällen-
erinrat rikspolischefen vikten hålla åklagarna underrättade.attom Hon harav
haft anledning hennes erinringaratt anta att resultat. På den grundengett an--såg Anna-Gretareservantema Leijon vidtagitatt tillräckliga åtgärder för att
tillse åklagarna hölls underrättade".att 1988/98:KU 30 104s.4° Se Stockholms tingsrätts dom och akt i målet B 16-287-89 och Svea hov-

avdelningrätts, ll, dom och måletakt i B 1720/91.
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föråtaladespolisman AochBK, JanWalterK,Carlsson, PerEbbe
åtala-Joch Pervarusmugglingtillförsökochvarusmuggling grovgrov

följande:enligtalltvarusmuggling,fördes

vid riks-tjänstsinbåda ideB,och JanWalter KCarlsson,Ebbe senare
andramedtillsammansharsäkerhetsavdelning, personerpolisstyrelsens

medelstplaneratStockholmvåren i att1988underrikspolisstyrelseninom
andraavlyssnahemlighetiljudåtergivningförhjälpmedeltekniska av

ochWalter KK,PerCarlsson,EbbeHärefter harspaningssyfte.ipersoner
anskaffas. DeskulleavlyssningsutrustningerforderlighurdiskuteratBJan

till riketmåste införasutrustningenkännedomdärvid atthar ägt om
ställtCarlssonEbbeSedantillgå Sverige.ifunnitsintedeneftersom att

igivit KPeroch BJanWalter Kharanskaffandet,förförfogandemedel till
utrustning. Perönskadinförskaffamöjligheternaundersöka attuppdrag att

uppdragiApolismangivit att1988mittenisiniK har tur marsav
KPermeddelatpolisman ASedananskaffningsmöjligheterna.undersöka

Förbundsrepublikeniföretagköpagickutrustning ettönskad att avatt
1988april4denCarlssonEbbeochBK, JanWalterK,har PerTyskland

varithar överensSamtligainföras.skulleutrustningvilkendiskuterat som
den 5harKhemlighet. Periinförskaffas störstaskulleutrustningenattom

uppdragiApolismangiviträkningBzsoch JanK:sWalter1988 förapril
okändförmedlingutrustningen. Genomönskadeinförskaffa den enavatt

för000 kronormed 250provisionutbetalatsefterhandivilkentillmäklare,
beställt1988aprilden 15Apolismanhargenomförande,affärens

487beloppsammanlagttillövervakningsutrustning ett avochavlyssnings-
Hamburg.iföretagethoskronor589

telefon-mottagitpolisman Abeställningstillfället har genast enVid1.1
KPeruppdragdärefterharHanbandspelare.mednummerdecoder av

till-det1988april16räkning den attutanoch Jan Bzs geWalter K:sför
telefonnum-införtHelsingborgtill riket övertullmyndighetenförkänna

tillmervärdeskattochtullharHärigenombandspelare.merdecodem med
Inköpetstatsverket.undandragitskronor6 015beloppsammanlagtett av

KPerregleratsefterhandoch ipolisman A genomförskotterats avhar av
beställ-Övrig enligtskulleutrustningbeställdförsorg.CarlssonsEbbe

Storbritannien.idotterbolagsäljarensvianingsavtalet levereras senare
Janlitat Per1988april20denomkringharoch Per KCarlssonEbbe1.2

förochLondoniutrustningenbeställdadendelvissbetalningför avav
Sverige.tillbefordranvidareförFrankrike,Paris,tilldennatransport av

ocherhållit flygbiljettförsorgCarlssonsEbbedärvidharPer J genom
gåttinteParis attöversigvisatdet transportenSedan att000 kronor.175

Ebbeuppdragpolisman Asamråd med samti avJhar Perrealisera
april 1988den 28räkningBzsoch JanWalter K:sförKoch PerCarlsson

Arlanda, Märstarikettilltullmyndigheten överförtillkännadetattutan ge
två radiomot-avlyssningsmikrofoner,radiosändande20införtkommun,

kassettband.ochtelefonnummerdecoder ettbandspelare,tagare, enen
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Härigenom har tull och mervärdeskatt till sammanlagt beloppett 72 816av
kronor undandragits statsverket.

1.3 Ebbe Carlsson har under maj månad 1988 till gäldande resterandeav
kostnader för beställd utrustning och provisionsarvode tillhandahållit
580 000 kronor, vilka Per K överlämnats till polisman A. Polismanav A
har den l juni 1988 i London mottagit resterande beställda och harvaror
med flyg fört dessa till Kastrup, Danmark, där de enligt överenskommelse
överlämnats till Per K. Per K har den junil 1988 omkring klockan 22.30 i
samråd med polisman A och uppdrag Ebbe Carlsson för Walter Kzsav
och Jan Bzs räkning det tillkännautan hos tullmyndighetenatt till riketge

Helsingborgöver försökt införa lO radiosändande dörrkontroller, 12 radio-
sändande avlyssningsenheter med tillhörande fjärrkontroller tvåsamt
radiosändande telefonavlyssningsenheter tvåmed radiomottagare och
kringutrustning två telefonnummerdecoder.samt Härigenom skulle om
brottet fullbordats tull och mervärdeskatt till sammanlagt beloppett av
131 027 kronor ha undandragits statsverket.

Införsel och försök till införsel samtliga under 2-3 angivna radio-av p
sändande enheter har skett tillstånd härtill förelegat.utan att

De Ebbe Carlsson, Per K, Walter K, Janav B och polisman förövadeA
varusmugglingsbrotten är särskiltatt med hänsyn tillanse desom grova att

gods betydandeavsett värde och varit särskilt farligav art.av

Vidare åtalades Per förJ valutabrott och polisman förA valutabrott och
olaga vapeninnehav avseende Mauser-gevär, s.k.ett pennpistol,en en
pistol Gabilondos, två instickspipor till skjutvapen, två ljuddämpare till
skjutvapen och fem förpackningar tårgasspray.

Tingsrätten höll Åklagarehuvudförhandling måleti under maj 1991.
i målet överåklagaren Ola Nilsson, Regionåklagarmyndighetenvar i
Malmö, och chefsåklagaren Jörgen Lindberg, Simrishamns åklagar-
distrikt. Åhmansson,Under huvudförhandlingen hördes Nils-Erik Sune
Sandström, Per-Göran Näss, Robban skyddad identitet, Jan
Danielsson och tulltjänstemäntre vittnen.som

Ostridigt måleti polisman A ochatt Per J det till-var utan att ge
känna för tullen infört ifrågavarande utrustning i landet och bådadeatt
hade utfört betalningsmedel riket och fullgjort betalningarur sätt
åklagaren påstått. Ostridigt också Per K försökt införaatt angivenvar
utrustning i landet uppvisa den iutan tullen.att Samtliga tilltalade för-
nekade dock brott förutom polisman A erkändeatt gämingen avseende
olaga vapeninnehav.

Tingsrätten fann beträffande Walter K och Jan B det fråganiatt om
anskaffandet buggningsutrustningen inte styrktsav delaktighetannan

de bådaän önskat ochatt varit införstådda med avlyssningsutrust-att
ning på något skulle införskaffassätt från utlandet och Walter Katt
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utrustning. Dennabehovetpreciseratillmedverkatdessutom att av
förföranledavarkenenligt tingsrättenkundedelaktighet varu-ansvar

varusmuggling.tillmedverkanförellersmuggling
ostridigt handet ut-tingsrätten attuttaladeBeträffande Per K att var

polisiärSäkerhetspolisen,chef för attSandström,Sune somsetts av
iförlagsresorunder dennesCarlssonEbbelivvaktföljeslagare vara

också inhämtaskulleCarlssonEbbevilkaunder upp-Europa, resor
VidarePalme.Olofmordet ut-utredningenförtillgifter nytta om

såsomhanuppfattningför sinhaft fog attKPertalade tingsrätten att
där-hanochCarlssonEbbelydnadsförhållande till attstod ipolisman

med insmugg-sambandhaftåtgärder,vidta deskyldigför varit att som
sekretess,möjligaunderavlyssningsutrustningen störstalingen av

chefensochrikspolischefensmedCarlsson,Ebbeorder närmast menav
bestämmelsentillhänvisningMedminne.godaSäkerhetspolisen omför

därför K.Perfriadesbrottsbalken6 §24 kapbefallning iförmans
uppfatt-bibringatshantingsrättenuttaladeBeträffande Per J att

situa-allvarligför riketråddesäkerhetssynpunktfråndetningen enatt
säker-inomuppgiftfarligochviktiganförtroddeshanochtion att en

avlyss-hämtaombadsPKK-spåret hannär attutredninghetspolisens av
sinförfogenligt tingsrätten,hade,utomlands. Hanningsutrustningen

hanCarlsson,Ebbeorderhaft lydahanuppfattning upp-somattatt av
Även bak-friadesJPerrikspolischefen. motorderhandladefattat av

befallning.förmansbestämmelsengrund omav
avlyssningsutrustningenmedbefattningA:sgällde polismanVad

sig hamålet dennei än trottinget attfann tingsrätten utrettsannatatt
Rikspolis-föravlyssningsutrustningbeställningåtagit sig aven
sådanaomständigheternaockså attochräkningstyrelsens trott att var

utrustningeninförandetvarförskulle gälla,möjliga sekretess avstörsta
tings-Enligtför tullen.avslöjasfickintedenbetalningenoch ensav
varförförsvarligt,handlandemåste polisman A:smening ansesrättens

från förfriadesnödbestämmelsenbakgrund ansvarhan ommot av
valutabrott.ochvarusmuggling

dennesCarlssonEbbebeträffande atttingsrättenuttaladeSlutligen
behövligskaffa framsekretessmöjligaunderhandlande största av-att

högrebeslutkommandeeventuelltinförlyssningsutrustning avett
Ebbesituationisketthafickbuggningpolischef somenansesom

handlandetbedömdeTingsrättennödläge.uppfattatCarlsson ettsom
nödbestämmelsentillhänvisningmedfriadeochförsvarligt omvara -

Carlsson.Ebbeäven- för-samtligaåtaletogillade tingsrätten motSammanfattningsvis
dagsböter,40tillvapeninnehavför olagadömdespolisman Autom att

berövadvaritApolismanverkställtansågs dockstraff attdetta genom
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friheten under tiden den 30 juni 2 juli 1988. Tingsrätten meddelade-
dom måleti den 6 juni 1991.

Rättegången vid Svea hovrätt

Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade hovrättenatt
skulle bifalla åtalen Ebbe Carlsson, Per K och polismanmot A för grov
vamsmuggling och försök till varusmuggling åtalet Persamtgrov mot
J för varusmuggling. De tilltalade bestred åtalen vidsättsamma som
tingsrätten. Samtliga åberopade de handlat i nöd.att

Hovrätten fann Ebbe Carlsson haftatt avgörande och drivandeen
roll i utredningen det s.k. PKK-spåret och han ifråga införan-av att om
det avlyssningsutrustningen varit viktig initiativtagareav på-ochen
drivare, i sak i allt väsentligt hade handlat åklagarensom gjortsom
gällande. Vidare uttalade hovrätten det kunde hållas för visstatt att
Ebbe Carlsson varit fullt införstådd med de medåtalade skulle obe-att
märkt och det tillkänna förutan tullenatt in avlyssningsutrustningge ta

till Sverige. Hovrätten ansåg hans delaktighetm.m. i gärningamaatt
så påtaglig han skulleatt anstiftarevar till smugglingen ianses som

dess helhet.
Beträffande Per K fann hovrätten avseende den första leveransen

någontinginte tydde han medverkat i polismanatt A:s införsel;som
det polisman A:s beslut in utrustningenvar eget och lågatt dettata
utanför det uppdrag polisman fåttA Per K. Däremot ansåg hovrättenav

Per K anstiftat Peratt J införa avlyssningsutrustningatt till Sverige
uppdra denne hämtaatt del partietgenom att i London ochen av

beordra Per J in detta i Sverigeatt ta lämna denne församt pengar
inköpet och resan m.m.

Beträffande polisman A uttalade hovrätten det kunde hållas föratt
visst han varit införståddatt med varken Per J eller Per K föratt tullen
skulle tillkännage de de mottagit honom. Genomvaror som attav
skaffa och överlämna dem till Per J och Per K hade,varorna enligt
hovrätten, polisman A medverkat till deras gärningar.

Vad avsåg frågan ansvarsfrihet på grund förmans befallningom av
konstaterade hovrätten först denna bestämmelse inteatt tillämplig ivar
Ebbe Carlssons och polisman A:s fall eftersom dessa inte stått under
någon polisiär befälsrätt. Inte heller de två polismännen Per K och-
Per J kunde fria från på denna grund.ansvar-

När det slutligen gällde invändningen nöd uttalade hovrättenom att
det inte hade förebringats någon utredning hotbilden och hov-attom

därför haderätten utgå ifrån situationen såatt allvarligatt över-var -hängande fara för kurder i Sverige,attentat regeiingsledamotmot en
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Insmugglingenpåstått.tilltalade utrust-dekungahusetoch avsom-
förled itidigtutgjortendasthovrätten,enligt ettdock,hadeningen

konstateradeplaner. Hovrätten attröja attentatsmänsverksamheten att
intressetmellansambandabsolutochsådantförelåg närainte avdet ett

möjligaunder störstaoch behovetattentatshotetavvärja attavatt
ihandlathakundetilltaladedeutrustningen,skaffasekretess att anses

nöd.
tillanstiftanförCarlssonEbbedömdesSammanfattningsvis varu-

Per Kdagsböter,100varusmuggling tillförsök tilltillochsmuggling
100tillvarusmugglingtillanstiftanochvarusmugglingtillförsökför

Apolismanochdagsböter40tillvarusmugglingförJdagsböter, Per
försökmedhjälp tillvarusmuggling,medhjälp tillvarusmuggling,för

dagsböter,120tillvapeninnehavoch olagavarusmuggling varavtill
verkställtskulledagsböter20antaltillbötesstraffet genomansesett om

frihetsberövad.varitAtid polismanden
1992.februari21denmeddeladesdomHovrättens

buggningsmålets.k.Det

Bakgrund

Walter Kpoliskommjssarienföredrog1988Under sam-ensommaren
Walter Kförundersökningsledningen.PKK-spåret förmanfattning av
spanings-undermindrechef förblivitvåren 1987hade gruppen

före-PKK-spåret. Underkontrollerabl.a.uppgiftmedledningen, att
eller dennesKWalterVarkenMats.källaåberopadesdragningen en

Åklagarna därförblevkällanville berättaBkollega Jan var.vem
sambandividare,framkom1988Undermisstänksamma. sommaren

avlyssningelektroniskCarlsson-affären,Ebbes.k.i den attmed förhör
spaningarnaikunde ha använtsbuggningmikrofon s.k.med dold ——

den 1därförbeslutadeRiksåklagarenmördare.Olof Palmesefter
Riks-hosbesökVidförundersökning.inleda ett1988september att en

låtit buggahadehanHolmérerkände Hans1988 attoktoberåklagaren i
förundersökningenUnderStockholmsområdet.ilägenhetervissa

Åtal 18denmålet delsväcktesiantalmyckethördes stortett personer.
resterande199029dels denbokkaféet,avseendeaugusti 1989 mars

4000 sidor.Förundersökningsprotokollet närmareupptardelar.

hov-och Svea16-654-884 målet Bakt iochdomtingsrättsStockholmsSe
målet 254/91.Bakt iochdomavdelningrätts,
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Rättegången vid Stockholms tingsrätt

Sex åtalades: Per-Göran Näss och Christer Ekberg,personer vidsom
tidpunkten för aktuella gärningar båda operativa chefer vid säker-var
hetspolisen, Hans Holmér, länspolismästare och spaningsledare i PU
fram till den 5 februari 1987, Sture Höglund, chef för den preventiva

Sven-Åkebyrån inom Säkerhetspolisen, Hjälrnroth, chef för säker-
hetspolisen rikspolischefen Holgersamt Romander.

Per-Göran åtaladesNäss för olovlig avlyssning vid åtta tillfällen
enligt nedan. Vid tillfällena åtaladesett han alternativt förav
förberedelse till olovlig avlyssning p. 3.

"Näss har från någon dag omkring den 20 augusti någontill dag i---
delen september 1984 olovligen medelstsenare ledningsburenav en

mikrofon med tillkopplad bandspelare anordnat hemlig avlyssning av
samtal mellan uppehållit sig i inre i anslutning tillpersoner ettsom rum

bokkafé vid David Bagaresett 12 i Stockholm.gata
I varje fall har Näss sedan han fått kännedom avlyssningenom

underlåtit försätta den.att stopp

Näss har den 10 1986 låtit olovligen installera lednings-mars en---
buren mikrofon, kopplats till bandspelare, i Ismet Czs bostadsom en
vid Vargvägen 7 i Haninge påoch detta från nämndasätt dag till den
20 april 1986 likaledes olovligen anordnat hemlig avlyssning samtalav
mellan vistats där.personer som

I varje fall har Näss sedan han fått kännedom avlyssningen ochom
den utfördes honomatt underställd underlåtitpersonalav sättaatt stopp

för den.

Näss har tillsammans och i samråd med Christer Ekberg den 12 mars
låtit1986 olovligen installera mikrofoner försedda med radiosändare i

Remazan Y:s och Mehmet Y:s bostad vid Fridhemsgatan 37 och i
Mustafa Y:s bostad vid Wergelandsgatan båda platserna i
Stockholm, detta ochsamt sätt med speciell radiomottagareen-
med tillkopplad bandspelare med början kort tid efter installe-en-
ringarna under okänd tidsrymd likaledes olovligen anordnat hemligen
avlyssning vid flera tillfällen samtal mellan vistats där.av personer som
lnstalleringama de tekniska hjälpmedlen har skett uppsåtmedav att
olovlig avlyssning skulle rum.äga

Polismän vid rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning har någon dag
omkring den 20 juli 1986 olovligen installerat ledningsburen mikro-en
fon, kopplats till bandspelare, i Ismet Czs bostad vidsom Vargvägenen
7 i Haninge påoch detta frånsätt nämnda dag till den 15 augusti 1986
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mellansamtalavlyssninghemliganordnatolovligenlikaledes perso-av
vistats där.somner

någon dagelleraugusti 1986den 4sedan hanharNäss senare---
den.förunderlåtitavlyssningen sättafått kännedom stoppattom

förmåttnågon dag1986 elleraugustiden 4Holmér har senare---
mikrofon,ledningsbureninstalleralåta olovligenNäss somatt en---

i5vid MalmvägenbostadHalisi Izsbandspelare,kopplats till en
13denseptember2tiden denunderdevarigenomSollentuna, -

avlyssninghemliganordnatolovligenlikaledes1986december av
där.vistatsmellansamtal sompersoner

förmåttnågon dag1986 elleraugusti4har denHolmér senare---
mikrofoner,ledningsburnalåta installeraolovligenNäss somatt ---

vidbostadYzsoch MehmetYzsibandspelare, Remazantillkopplats
den 25tidenunderdevarigenomStockholm,37 iFridhemsgatan

olovligenlikaledesmaj 1987någon i slutetdag1986oktober an-av—
vistatssamtal mellanavlyssninghemligordnat sompersonerav

låtit olovligen1987januaridelennågon dag iharNäss avsenare---
bandspelare,tillkopplatsmikrofon,ledningsbureninstallera ensomen

99 iStationsgatanhotellhem vid Norrabostad iMehmet M:si ett
23sannolikt dentillfrån tidpunktnämndapå dettaochStockholm sätt

mellansamtalavlyssninghemliganordnatlikaledes1987 avmars
vistatspersoner som

1987sannolikt denapril,delennågon i förradagNäss har av---
tillkopplatsmikrofon,ledningsbureninstalleraolovligenlåtit somen

iMalmskillnadsgatanl7affär vidTzsi Chamounbandspelare,en
någon dag kringtidpunkt tillfrån nämndadettaochStockholm sätt

hemliganordnatolovligenlikaledesmaj/juni 1987månadsskiftet
där."vistatsmellansamtalavlyssning personer somav

fall,iavlyssningolovligåtalades förChrister Ekberg ett ovanse
tillförberedelsealternativt fördettamedhjälp tillhandi andraeller

sådan för-tillför medhjälphandi andraavlyssning ellerolovlig
gärningarnafrämjatfallvarje attså hanberedelse sätt genomatt

skötaochinstalleringamatill medhjälpaförpersonalavdela att
avlyssningama.

förhandi andraavlyssning ocholovligåtalades förHolmérHans
5-6.två fall,ianstiftan därav ovanse

fall,avlyssning iolovligmedhjälp tillåtalades för ettHöglundSture
förpersonalavdelagärningenfrämjatsåpå han attsätt att genom

installeringen.utföraatt
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Sven-Åke Hjälrnroth och Holger Romander åtalades båda för olov-
lig avlyssning och myndighetsmissbruk i fall, påståendeunderett

de "sedan de någon dagatt i oktober ellersenast november 1986 fått
kännedom avlyssningen och den utfördes dem underställdattom av
personal underlåtit försätta den. Härigenomatt har destopp bägge
också åsidosatt vad författningsenligt gällt för myndighetsut-som
övningen. Underlåtenheten inskrida har för de avlyssnadeatt personer-

medfört förfång ringa".ärna som
Samtliga målsägande Halis biträdde åtaletI i de delarutom som var

och berördes Remazan Y och Mehmet Y dock med denen av,
inskränkningen deras talan inte åtaletomfattadeatt Romander.mot
Remazan Y, Mehmet Y och Mustafa Y yrkade Per-Göran Näss ochatt
Christer Ekberg i anslutning till 3 skulle fällas till förovan ansvar
hernfridsbrott. Vidare yrkade Saliba och Salwa vilkaT, gemensamt
ägde affären i Per-Göran Näss under denna ocksåatt punkt skulle
dömas för olaga intrång i affären.

Tingsrätten höll huvudförhandling måleti under tiden den 3
september 29 november 1990. åklagareAnsvarig måleti denvar-
nuvarande förundersökningsledaren, chefsåklagaren Jan Danielsson.
Under huvudförhandlingen hördes 60 vittnen.ca

Under handläggningen i tingsrätten uppstod särskilda problem
eftersom del materialet måleti omfattadesstor kvalificeraden av av
sekretess. Normalt skall i mål alltidsett ha delparterna ett rätt att ta av
allt material, i detta fall beslöt tingsrätten och ocksåmen senare
hovrätten målsägandena endast fick delatt materialet i begränsadta av
omfattning. Dessa beslut JO.kom sedermera kritiseras Deatt av
uppgifter sekretessbelades rörde organisation och arbetsmetodersom
inom Säkerhetspolisen och dennas internationella samarbete. Vidare
sekretesskyddades del vittnena måleti dettastornamnen en av -
gällde olika befattningshavare inom Säkerhetspolisen Dessa personer.erhöll i stället kodbeteckning. Kodnyckeln sekretessbelades.en

Såväl Per-Göran Näss Hans Holmér vägrade under huvud-som
förhandlingen medverka vid förhör. Deras inställningaratt motiverades
med de, målsägandenanäratt närvarande i salen, inte ville lämnavar
uppgifter i saken kunde skada rikets säkerhet och för Hanssom -
Holmérs del den fortsattaäven utredningen mordet på Olofom-

ÅklagarenPalme. föredrog därför i stället vad Per-Göran Näss och
Hans Holmér i förhör under förundersökningen.sagt Därvid framkom

Per-Göran Näss berättat bl.a.att han efter mordet Olof Palmeatt
deltog i spaningsledningen dåoch underställd Hans Holmér, attvar
diskussioner förekommit använda sig buggning i spanings-attom av

42JO:s ämbetsberättelse 1995/96 29 ff.s.
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förtäcktgivitregeringen1986 uppfattathan i ettarbetet, attatt mars
fått klarteckendettahanochbuggninganvändaklartecken till attatt

år.på i augustitalbuggning komHolmérbekräftat Hans när sammaav
gällandetilltaladesamtligagjordei tingsrättenförhandlingenUnder
eftersomförsvarligavaritförekommit, dessaavlyssningaratt, om

frånfriaskulledärförrådde gärningarnaochnödsituation att vara
straff.

Åtalet på Davidbokkaféet Bagaresavlyssning iolovligför gata
kännedomförnekadePer-Göran Näss,bestredslp. om av-somav

styrkt.åtalade integärningenfann denlyssningen. Tingsrätten vara
2p.avlyssningåtalet för Vargvägendet förstaBeträffande

avlyss-kännedomförnekadeochPer-Göran Nässbestred omansvar
för avlyss-ansvarigemellertid hanfannTingsrättenningen. att var

sanktioneratregeringennågot förstödinteUtredningenningen. attgav
nöd kundetingsrättennödinvändningen godtogVad gäller attdenna.

förintebegravning,Olof Palmestillför tiden framföreligga menanses
sighade gjortalltså Per-Göran NässfannTingsrättendärefter.tiden att

begravningen.efteravlyssning för tidenolovligskyldig till
ochridhemsgatanåtalet avlyssningar Ffördärefter gälldeVad

förnekadeochPer-Göran Nässbestred3Wergelandsgatan p. ansvar
gärningarna.förnekadeChrister Ekbergavlyssningama.kännedom om

förelåg Olof Palmesefternågon intenödsituationfannTingsrätten att
föransvarigChrister Ekbergdömdebegravning och ensamsom

något till-intetingsrättenenligtutredningengärningarna. Däremot gav
avlyssningama.någon idelhaftPer-Göran Nässstöd förförlitligt att

förpunkt stöddennabeträffandeinte heller attUtredningen rege-gav
frågan fördet gälldeavlyssningama. Närsanktioneratringen ansvarom

föranledakundeskett intevadtingsrättenfannhemfridsbrott att som
del.Ekbergssådant för Christeransvar

bestred Per-4p.avlyssningenAngående Vargvägenandraden
Tings-avlyssningen.kännedomförnekadeochGöran Näss omansvar

styrkt.något brottfann interätten att var
Fridhems-ochp. 5Malmvägenavlyssningamadet gälldeNär
Per-Görandessa.beslutathanHolmérerkände Hansp. 6 att omgatan

på Be-Malmvägen.avlyssningenkännedomförnekadeNäss om
Per-Göran NässbestredFridhemsgatanträffande avlyssningen

meningenligt NässHolmér,menade Hanseftersom han att somansvar
HöglundSturebeordrat den.åtgärden,försanktionhaft regeringens
fannTingsrättenMalmvägen.avlyssningenför attbestred ansvar

hade be-Fridhemsgatansåväl Malmvägenavlyssningen som
MedPer-Göran Näss.samråd bl.a.medefterHolmérHansslutats av

enligtdet,övrigt hadesituationen ibefälsförhållandena ochtillhänsyn
eller Stureför Per-Göran Nässmöjligtinte varitrealitetenitingsrätten,
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ÅtaletHöglund utföra Hansvägra Holmérs order.att demmot
ogillades därför. Någon sanktion från regeringen förelåg inte enligt
tingsrätten. fråganNär det gällde nöd förelegat ansåg tingsrätten attom
det i slutet 1986 fanns fog för sådan uppfattning. Iav sommaren en
dessa fall hade emellertid åtgärdernabeslut fattats i börjanom av
augusti, frånverkställts den 2 september respektive den 25 oktober och
därefter pågått ungefär och månadhalv respektive fram till slutettre en

Såmaj 1987. utdragna åtgärder kunde, enligt tingsrätten, inteav anses
försvarliga hot hade framkommit. Tingsrätten fann Hansens om nya
Holmér skyldig till brott tvåi dessa punkter.

Sven-ÅkeÄven Hjälmroth och Holger Romander bestred ansvar.
De gjorde gällande avlyssningen varit försvarlig med hänsynatt till

Sven-Åkerådande nödsituation. Hjälmroth invände också han vid-att
tagit åtgärdden ankommit honom han ñck kännedomnärsom om
avlyssningen, anmäla saken till Holger Romander. Holgerattgenom
Romander invände buggningen beordrats spaningsledningenatt ochav
utförts personal underställd länspolismästaren i Stockholm, vilkenav
således hade åtgärdensbedöma tillåtlighet. Vidareatt han attuppgav
han kort efter det fåtthan kännedom avlyssningen fickatt om upp-
fattningen denna hade upphört. Tingsrätten åtalenogillade bådeatt mot

Sven-ÅkeHjälmroth och Romander. Hjälmroth hade, enligt tingsrätten,
gjort vad honom ankom saken till Holgeratt rapporteragenom
Romander. Att Holger Romander inte förde saken vidare kunde med
hänsyn till omständigheterna, enligt tingsrätten, inte läggas honom till
last.

Vad därefter gällde avlyssningen på Norra Stationsgatan bestred
Per-Göran Näss Han förnekade kännedom avlyssningen.ansvar. om
Tingsrätten fann inte visat Per-Göran Näss ansvarig för avlyss-att var
ningen åtalet.och ogillade

Vad slutligen gällde avlyssningen Malmskillnadsgatan ville Per-
Göran Näss inte någon inställning åtalet.till Tingsrätten fannange att

fannsdet rimligt tvivel Per-Göran Näss skuld och ogillade åtalet.om
Sammanfattningsvis dömdes Per-Göran Näss för olovlig avlyssning

i fall p. 2 efter begravningen tillett 70 dagsböter. Hans Holmér-
dömdes för olovlig tvåavlyssning i fall p. 5-6 till 90 dagsböter.
Christer Ekberg dömdes för olovlig avlyssning tvåvid tillfällen p. 3 -
efter begravningen till 70 dagsböter. I övrigt åtalen.ogillades

Rättegången vid Svea hovrätt

Åklagaren, de flesta målsägandena, Per-Göran Näss, Hans Holmérav
och Christer Ekberg överklagade till hovrätten.
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målet tiden den 21 oktoberhuvudförhandling i underhöllHovrätten
varvidfebruari 1992. Samtliga tilltalade hördes1991 10 ävennytt,—

sig, till skillnadoch Holmér valdePer-Göran Näss Hans motatt yttra
skriftligaganska del denfallet vid tingsrätten. Envad stor avvarsom

bevisningen i hovrätten.var ny
Befälsförhållandena" konstaterade hovrättenUnder rubriken att

fattats Holgernågot polisförstärkning inteformellt riktigt beslut avom
skriftligen eller muntligenHolmér varkenRomander eftersom Hans

åfå fannpolisförstärkning.begärt Hovrättenhos Rikspolisstyrelsen att
personal följt de beslutsäkerhetspolisensandra sidan det utrett att som

för mordutredningen. den bakgrun-meddelat i och MotHolmérHans
förhålla såmåste sigdå meningenligt hovrättensden och det att ett

någonåtlydas förutsättningdet brustit imeddelat beslut skall även om
fick hasäkerhetspolisens personalför beslutet fann hovrätten att anses

mån personalen understått befäl och lydnad i denunder HolmérsHans
medverkat i mordutred-1986 februari 1987 hadetiden den 6 5mars -

ningen.
Sanktionsfrågan hovrätten den bedöm-redovisadeUnder rubriken

inställninganfört regeringensPer-Göran hadeningen vad Nässatt om
från avlyssning iför elektroniskbefria honominte kunde ansvar

efter Olof Palmes mördare.med spaningarnasamband
beslut härom be-Avlyssningan och ochUnder rubriken närvar

handlades de olika gämingarna.
delade hovrättenavlyssningen i bokkaféet p. 1Vad först gällde

åtalet styrkt.bedömning intetingsrättens att var
på fann hovrätten detavlyssningen p. 2Beträffande Vargvägen

låtit installerarimligt tvivel Per-Göran Nässställt attutomvara
låtit andrabuggningen. Denbuggningsutmstningen och anordna av-

tingsrätten,på Per-Göran frikändeslyssningen där NässVargvägen, av
åklagaren. Frågan efter de olikanödöverklagades inte togs uppomav
särskild rubrik, nedan.gämingarna under seen

på Wergelands-Fridhemsgatan ochgällde avlyssningarnaNär det
rimligt tvivelmening ställt3 det enligt hovrättensp. utomgatan var

låtit buggningsutrustningamaolovligen installeraChrister Ekbergatt
bådalåtit platserna. Hovrättenanordna avlyssningarnaoch olovligen

gjort sigfrån Christer Ekbergskillnad tingsrättenfann vidare till att—-
på Wergelandsgatan.lägenhetenskyldig till hemfridsbrott avseende

Per-Göraninte tillräckligt Nässfann hovrätten detDäremot utrett att
åtalet i denna delbuggningar och honommedverkat i dessa mot

gjort vid tingsrätten.ogillades, liksom det hade
fann hovrätten detavlyssningen Malmvägen p. 5Beträffande

fannVidareHolmér beslutat denna.klarlagt Hansatt omensam
utförapersonal förSture Höglund avdelatdethovrätten attutrett att
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installationen. åtgärd utgjorde någotDenna enligt hovrätten inte brott
eftersom Sture måsteHöglund ha kunnat lita HolmérsHans och Per-
Göran bedömning förelågNäss det nödsituation. Därtill kom,att en
enligt hovrätten, Per-Göran berättat fåttNäss Hans Holmératt att
sanktion för avlyssningen. Sture såledesHöglund friades även av
hovrätten. Beträffande Per-Göran Näss fann hovrätten Hansutrett att
Holmér Per-Göran låtaNäss begärt denne skulle olovligenattav
installera ledningsburen mikrofon och därefter anordna hemligen
avlyssning ocksåsamtal, vilket skedde. Hovrätten dömde tillav -

frånskillnad tingsrätten Per-Göran förNäss olovlig avlyssning efter-
ha ogillat hans invändning ha handlat i nöd se nedan.att attom
Beträffande avlyssningen Fridhemsgatan 6 fannp. hovrätten

i detta fall visat Hans Holmér beslutatäven buggningenatt ensam om
och förmåtthan därvid låtaPer-Göran Näss verkställa in-att att
stallationen avlyssningsutrustningen. Per-Göran invändeNäss underav
denna frånpunkt han borde fri på grundatt vara ansvar av
bestämmelsen i 24 kap. 6 § brottsbalken verkan förmans be-om av
fallning. ansvarsfrihetFör enligt denna bestämmelse krävs denatt
beordrade med hänsyn till lydnadsförhållandets gärningens be-art,
skaffenhet och omständigheterna i övrigt hade lyda ordern. Hov-att

ansåg Per-Göran Näss redan den anledningenrätten han underatt attav
aktuell tid innehaft hög och självständig befattning vid säkerhets-en
polisen inte från påkunde fri grund denna bestämmelse.ansvar av
Hovrätten tillade sådandet inte heller sig brådskanderörtatt om en
ordersituation där den beordrade omedelbart haft ställning tillatt ta

Sven-Åkeåtlydas.huruvida åtaletordern skulle Vad sedan gällde mot
Hjälmroth och Holger Romander uttalade hovrätten inte visatsatt annat

Sven-Åkesåväl Hjälmroth Holgerän Romander uppfattatatt attsom
buggningen på Fridhemsgatan beslutats Hans Holmér inomav ramen
för mordutredningen och utgå frånde därför haft skäl för denatt att att
personal deltagit i buggningen i detta sammanhang intesom var

Sven-Åkenågonunderställd dem. Hovrätten tillade Hjälmrothattav
hade gjort vad honom ankom saken tillatt rapporterasom genom
Holger såledesRomander. fannHovrätten liksom tingsrätten att- —Sven-Åkeåtalen Hjälrnroth och Holger Romander skulle lämnasmot

bifall.utan
Beträffande avlyssningen på Norra Stationsgatan p. fann hov-7

det låtitställt rimligt tvivelrätten den installeraatt utom attvar som
buggningsutrustningen Per-Göran Näss det denneävensamt attvar var

låtitolovligen anordna den hemliga avlyssningen.som
Vad slutligen gällde avlyssningen Malmskillnadsgatan 8p.

kom hovrätten till slut tingsrätten gjort, nämligen detattsamma som
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Åtalet iför tvivel Per-Göran Nässfanns visstett utrymme ansvar.om
därför bifall.denna del lämnades utan

gått behandlade hovrättenEfter igenom de skilda gärningarnahaatt
generella invändningslutligen under rubriken Nöd m.m. den som

förelåg nödsituation. uttaladegjorts det Hovrättenhade att enom
därvid bl.a. följande:

fråga tillämpa bestäm-tidigare kan det komma iSom har nämnts att
begåttsockså harbrottsbalken gärningarmelserna i 24 kap 4 § avsom

sålundatjänsteutövning. inte helt uteslutetpolismän i samband med Det är
dåoch fara för liv eller hälsaför polisman i situation, akutäratten en som

tillåtet.förföreligger, överskrida vadverkligen gränserna ärsom annars
handlandeinte tillämplig polisenstorde nödbestämmelsenDäremot vara

fråga någon överhängande farahuvud inte ---det ärnär över taget om
åtgärdermål fråga inskränkervidtadet i dettaNär är att somomsom

hand-kan enligt hovrättens meningmedborgerliga fri- och rättigheter ett
godtas i mycket sällsyntamed kap 4 § brottsbalken endastlande stöd 24av

undantagsfall.

Och vidare:

någonfram särskild omständighetEmellertid hade det inte kommit som
Olof gjorde det inte hellerspeciellt till mordet Palme. Detknöt PKK

Övervåren pågick.1986tid avlyssningama underdärefter under den som
våren, såvitt funnit utred-hovrätten harhuvud fanns det undertaget av

hänföras tillningen, ingen konkret hotbild kunde PKK.som

fram finner hovrättenomständigheter kommitMot bakgrund de attav som
någon förhållande förelegat under deni till PKK inte harnödsituation

åtalspunktertidsperiod dessa avser.som

fickfann avlyssningama i 2 3Hovrätten närmastatt anses som-
någotspaningsåtgärder konkret allvarligt hotsamband med motutan

någon eller angivenviss närmare personer.grupp avperson
försvarliga.enligt hovrätten, därmed inteGämingama kunde, anses

våren fram till den 4 augustiBeträffande tiden efter 1986 och
någotår, det inte framkommituttalade hovrätten att somsamma

såsomnågon tidigarekonkretisering hotbilden, deninneburit varav
Någon i tidenfara bedömas ligga omedelbartkänd. kunde närasom

någon vilket skulle ha kunnatriktade sig vissoch motsom person -
förelågnödsituation fanns enligtförgrundutgöra att attanse -

Ävendärefter. avlyssningarinte heller för tiden dehovrätten ägtsom
spaningsåtgärder,från fick därförseptember 1986 ses somrum

hålla samtalunderrättad vad vid olikasyftande till polisenatt om som
ansåg gärningarinte heller dessai lägenheterna. Hovrättensades

försvarliga.
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Sammanfattningsvis dömde hovrätten Per-Göran förNäss olovlig
avlyssning i fyra fall till villkorlig dom och 60 dagsböter, HolmérHans
för olovlig tvåavlyssning i fall till 150 dagsböter och Christer Ekberg
för olovlig tvåavlyssning vid tillfällen för hemfridsbrott iävensamt
samband med avlyssningen Wergelandsgatan till 120 dagsböter.

Hovrättens dom meddelades den 27 1992.mars

genomgång5.l5.4 Särskild på uppdrag av

förundersökningsledningen

Den 1 maj 1992 fick kammaråklagaren Per-Erik Larsson och Palme-
i uppdrag förundersökningsledaren förnyadgöraattgruppen av en

genomgång och sammanställning tillgängligt material meden av an-
knytning till det s.k. PKK-avsnittet i utredningen. Sammanställningen
skulle ha syfte materialet i denna del koncentreratgöra ochattsom mer
överblickbart för underlätta slutlig bedömning avsnittet.att en av

Uppdraget kom utföras krirninalinspektörerna Ola B ochatt av
Bengt F under Per-Erik Larssons ledning. Det redovisades hösten 1993.
Förutom sammanställning det i denna del befintliga materialeten av
föreslog Per-Erik utredningsåtgärderLarsson vissa skulle kom-att
pletteras. Följande bedömning genomgångnagjordes det materialet:av

Vid övervägande vad hittills framkommit under sammanställnings-av som
sådanaarbetet har inga omständigheter framkommit med tillräckligsom

grad styrka kan någonbinda med anknytning till organisa-av anses person
tionen PKK skäligen misstänkt för påmordet Olof Palme.som

Efter Per-Erik genomgångLarssons har vissa kompletterande utred-
ningsåtgärder vidtagits.

har inte någotDet fattats formellt beslut i PKK-delen i anledning av
Per-Erik genomgång.Larssons Solveig Riberdahl har emellertid inför
kommissionen hon inte kan kan komma längre iuppgett att attse man
denna del. Hon har i framförtstället uppfattningen egentligenatt man
lagt ned alltför PKK-spåretmycket arbete och det har tagit alltföratt

del i utredningen.stor

5.l5.5 genomgångRRV-expertemas

RRV-expertema har för kommissionens räkning gjort grundligen
genomgång "PKK-spåret varvid frånsynpunkter inhämtatsävenav

spårfunnit detta intresse, frånbl.a. Hans Holmér.personer som vara av



673uppslagEnskilda1999:88SOU

kommissionen.förredovisatsutförligtgenomgången harResultatet av
bedömningar.följande allmännagjorde bl.a.RRV-expertema

ellerantalvår bedömning,PKK-spåret enligtbygger, stortett mer
bildartillsammans mönsterhundrafleraindicier ettmindre starka en-som

PKK-spåretförtalarbevisNågra otvetydigaligt Holmér.Hans sommer
elleruppgivit,intervjuadnågonheller harvi inte tagit delhar av ossav.

föreligga.sådana bevis skullenågraindikerat,materialtillgängligt attannat

tvetydigt.svårtolkat oftaochomfattande,finnsindiciematerial ärDet som
försvåra eventuell tolk-förbildspråk, sannoliktanvänderPKK-ama attett

rela-dessutomspråk betraktatutomstående. Kurdiskanning ansessomav
tolkningar.olikaupphov tillsigvilket i kantivt outvecklat ge

Holmér,Hansfördeindiciema,flestaVidare de presenteratsär avosssom
1985-underi Sverigeträffatsinom PKKvissa nyckelpersoneratttypenav

mordet. Deefterdetmordet eller lämnatförekommit in i landet86 eller
kurderandrakommunicerat medockså sammanträffat eller ansettshar som

sig intresse.onekligen tilldrarMånga indicierdessaöstagenter. avvara

PKK-scenariot:förtill stödanföraskundefölj andeBl.a. resonemang

långunderslump,februari28ske denkomAtt att somattentatet renav en
tordehuvudaltemativ,Palmeutredningensfortfarandevarit ochtid har är

vår uppfattning.enligtuppseendeväckande i heladet attentatetmestvara
PKK-politiskafrån kändaallasig därmed attentat.skiljerDet av oss
längreunderföljt Olof Palmeochde planeratscenariot däremot säger att en

månader före6skuggning attentatet.närmaretid. Beslutet togsm.m.om
omfattandesig denbesvärliga faktumdetförklaraskulleDet att vare

Stock-iår, innehavareregistrerade8genomgång, tagit närmare avsom
1986föreuppföljningeller denrevolvrar,.357länholms marsavav --

omfattande rund-denSverige, ellerrevolvrar i.357förkomnaochstulna
förmedlareocholika tänkbara köpare450tillvandring närmare av

intei alla falldags datotillresultatharaktuellammunition getttyp, somav
fråninte bortsePKK-scenariot kanlösning. attIbidragit till mordets man

för dettaspecielltin i landetförtskan hasåväl ammunition upp-vapen som
såväl SWandelensvenskadå denVi erinradrag. bör att vapenavoss

från november 1979batchenammunition.357 Magnum somsom
i världentotala antaletdetmindresannolikt änär procentanvänts avaven

respektive slag.

indicier ocholikaihopintressant sätt, ettknyter vidare,Scenariot rättett
händelseförloppet. Detnaturligt flöde ivittnesmål vilketantal ett gerger

spår i dennaandratolkningenvidinfallsvinklartankeväckande även av
kvadrant.
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Det fanns dock mycket talade detta scenario, bl.a. följande:emotsom

Det riskär PKK de försökerstor mörda Olof Palme dettataren som om
Det skullesätt. skada organisationen och dess syften allvarligt de blevom

avslöjade. Såväl risk skadeeffekt måste rimligen PKK:s ledning hasom
insett och tagit med i sina överväganden. ---

Motivbilden dåligtochär belagd. Frågan också inteär PKKvag om
rimligen måste förståttha och den svenska regeringens motiv föraccepterat
"terroriststämpeln och "kommunarresten". ---

Tidigare PKK-attentat utanför deras hemområde Turkiet, Irak, Iran, Syrien
och Armenien har sigvänt avhoppare ellermot egna personer som
uppfattats ha svikit PKK. dåDe har knivar eller pistoler,använt normalt
ñnkalibriga, och skotten placerats i bakhuvudet. Mordet Olof Palme
skulle såi fall ha varit mönsteravvikande. Vad däremot skullesom vara
analogt med tidigare vidmönster morden i Uppsala och Stockholm Med-
borgarhuset enligt Hans Holmérs scenario, speciell gärningsmanatt en
skytt kommer in i landet för genomföra mordet fåroch denne sittatt att
offer utpekat för sig.

De delar i Hans Holmérs scenario skulle tala för inblandning frånsom en
östblocket borde rimligen ha blivit kända efter sammanbrottösts deom var
korrekta. Informationen denna dignitet skulle inte ha bjuditsannatav utom
till högstbjudande.

Telefonkontroll- och buggningsmaterialen Vissa de viktigasteär vaga. av
avsnitten vi följt från Holmérs scenario via Per-Erik Larssons PM,som upp
Analysgruppens ned tolkarnas utskrifter frågeteckenleder tillrapport mot
för såväl urval tolkning citaten. ---som av

I det scenario Hans Holmér mångadetär in-presenterarsom personer
blandade. måsteDet såi fall öka risken för det börjar läcka i alla fallatt
någon information efter tid. Att ingen information, denutöver rätten vaga
buggnings- och telekontrollinformationen, skulle ha sipprat årunder 10ut

ÄvenPKK inblandad förvånande.är med hänsyn till denom vore tagen
risk det innebär bredvid i denna krets och i fallatt prata ettmunnen som
detta.

Bevisläget i övrigt mycketär någotdet finnsäven enstaka in-svagt om
dicium skulle kunna påtyda PKK ansvarigt.attsom vore

Slutligen vårtgäller vi i arbete med materialet kunnat konstateraatt detatt
scenario Hans Holmér för visar överensstämmelsepresenteratsom stoross

SÃK-PMmed innehållet i från februari 1988. Den hundraären ett par
sidor. utgår frånDen just arbetshypotes PKK skulle ha kunnatatten vara
ansvarigt för mordet Olof Palme. Mot denna hypotes sedan deprövas
indikationer då förelåg. fårDet därmed i sina huvuddrag hasom anses

Per-Erikprövats Larsson och Palmeutredningen.ävenav av
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pekadeavlyssningsmaterialet. DealltsåanalyseradeRRV-expertema
avlyssningsutskriftemaslutsatsi detta. Deraspå flera felkällor attvar

oftasambandochsyftningareftersomsalt,måste med stortas nypaen
vidfästvidareVi harspråksvårighetema ovan. attjfroklara ossär om

åter-PKK-spåretden iundersökningsinvidRRV-expertema av
haskullemordetdäri Damaskus,uppgiftenkommande möteettom
förutgångspunktensjälvatillkommit frameller beslutats,planerats att

Damaskus,iförekommit ärskulle ha mötedetuppgift,denna ettatt
för dennakällanågon egentliginte finnasdåligt belagd. Det upp-synes

då från källa Peter.vi bortsergift

anmärkningarSammanfattande6l

bedömningenAllmänt16.1 avom

uppslagutredningsåtgärder i enskilda

vårt arbeteinriktatviutredningsuppslag harenskildaBeträffande
utifrån de fakta,uppslagenhuruvidabedömningredovisning och av

kanförkändai övrigtochmaterialet äriframkommer oss,somsom
frånutgår detVår bedömningutredda.tillräckligtbetraktas som

anmärktvikapitel Närl.vår haft anlägga seroll attvi iperspektiv att
då viuppslagivår bedömning finns är ansettenligt göradet att ettmer

genomgående redo-valt intehar viså fallet. övrigtItydligtdet attäratt
inriktai ställetenskilt uppslagför varjebedömningarvisa utan att oss

förhållanden sättelleråterkommande bristerpå eventuellt annatsom
lyfta fram.vårdakan attvara

omfattning,grund sinemellertidutredningsavsnitt börNågra av
utred-förbetydelsegrund sinväckt ellerintresse dedet avannars
G ochangående Viktoravsnittensärskilt. gällerDetningen bedömas

PKK.

Viktor G5.l6.2

Förundersöknings-grundligtmycketG-avsnittetViktor är utrett.
mordethaft medG inte göra.Viktorbedömningledningens attär att

utredningsdokumenta-framstår studiumefterbedömningenDen ett av
AllmäntsigUppslaget överutrett.välgrundad.tionen ter snararesom

43 ytterligareochframgått i kapitel 4redovisas ävenuppslagEnskilda som
gäller dessabedömningar6 och Dei kapitelbehandlasenskilda uppslag som

kapitel.respektivefinns i
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vi det inte vår uppgift kritiserasett berörda myndigheter förattser som
de eventuellt gjort för mycket i sin nåatt utrednings-strävan att ett

resultat. Däremot kan det i vissa sammanhang finnas skäl fråga sigatt
utredningsåtgärdema gått långt,för i den betydelsen någotom att

skyddsvärt intresse åtgärder.vidtagnaäventyrats Utredningenav avse-
ende Viktor G de uppslag frågorär det slaget.ett av som reser av

Den första delen utredningen dvs. utredningen fram till den 16av -
maj 1986 har tidigare föremålvarit för viss granskning JK och denav-
har behandlats tidigare kommissioner se kapitel l. förstaDenav
delen utredningen och de kontroverser den orsakade har emellertidav
betydelse för hur den andra delen utredningen skall bedömas. Detav
finns dessutom omständigheter från denna tid vid granskning isom en

framstårdag i tydligare dager. Det finns därför skäl för anläggaattoss
vissa synpunkter den delenäven utredningen, alltsådentrots attav
redan varit föremål för viss granskning.

En de saker uppmärksammades vid den tidigare gransk-av som
ningen hur den inledandeär utredningen angående Viktor G hante-
rades. Den fungerade förhörsledare vid de omfattandeperson som som
och viktiga förhören med Viktor G sedermera för allvarligutsattes

såvälkritik åklagarna K.G. Svensson och Claes Zeime JK. Iav som
utfrågning inför Juristkommissionen den 10 november 1986 yttradeen

dåvarandeden förundersökningsledaren Claes Zeime enligt Juristkom-
missionens referat följande utredningsmannen benämns i citaten
utredningsman V:

Till förhörsledare hade utredningsman ansågV. Detta Zeimeutsetts en vara
mycket anmärkningsvärt, eftersom utredningsman V har dåligtvälkäntett
renommé förhörsledare. Han dessutom föremål förär undersökningsom en
för ha fört in uppgifter i förundersökningsprotokollatt rörandeettosanna

mord. --- Utredningsman V frånett annat avkoppladär utred-numera
ningen rörande mordet Olof Palme, kallar detta tilltrotsmen personer
förhör angående 33-åringen vårViktor G, anm.. Ingen kan få stopp
honom.

Förhören 33-åringenmed gick snett. En viktig orsak härtill denvar
dåliga förhörsledaren. 33-åringen fick någraaldrig lämna riktiga uppgifter.
Enligt Zeime borde riktigt slutförhör ha kommit stånd.tillett

vårtI arbete har del ytterligare framkommit. I frånpromemoriaen en
1995 intemutredningsgruppen vid polismyndigheten i det distriktav
där utredningsman tjänstgöringfV tidigare arbetade beskrivs dennes

44 Promemorian har efter förfrågningar frånupprättats den tidigare Palme-
kommissionen.
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affäruppmärksammadiförekom1983han underBl.a. att enuppges
lånat huvud-hadeUtredningsmannennarkotikaroteln.vid pengar av

måletssåväl efternarkotikamål underi ett stort av-sommannen
för hanockså honompågick ärendetidgörande. Vid denna attmotett

gjort detta.intetillbefordranför vidaretagit emot annan menpengar
tillbaka.intekom sedansig. Hansjukskrev hanaffärerEfter dessa

internutrednings-enligtockså utredningsmannen,börNämnas att
urkundsförfalskning iochför misshandeldömtstidigare hadegruppen,

samband med tjänsten.
uppdragmisskött sinafrågan varförVi ställthar person somenoss

krimi-få uppdrag inomfortsattakunnatpå huvuddetta översätt taget
medsigdet kornundrar vi hurFramför alltnalpolisen. att personen

förhörenså uppgiftviktigmedbakgrund kom betrosdenna att somen
Olof Palme.mordethuvudmisstänkte förmed den förste

Stockholms-för mordetvid tidentjänstgjordeUtredningsmannen
chef förStig Lennart Pettersson,våldsrotel. Polisintendentenpolisens

Juristkommissionen denutfrågning införbeskrev ispaningssektionen,
mordutredningenroll iutredningsmannens198628 november

följande sätt:

frånpolismän denmed andratillsammansVUtredningsman grupp
fortsättningsvisarbetadeplacerade,egentligenvåldsroteln, där de var

då fram33-åringen. utredningDenuppgifter rörandemedvidare togssom
föredragning utred-efterchefsåklagaren K.G. Svensson,ledde till att av

till förhör.33-åringen skulle hämtasbeslutadeningsman V, nyttatt
33-åringenförklaradesdag1986. Sammaskedde den 12Detta an-mars

Vid denutredningsman V.misstänkte leddeshållen. med denFörhören av
LinderEnligtförhelt okänd Pettersson.utredningsman Vtidpunkten var

anledningintefann därförochbra polisman Petterssondock attdet envar
sköta förhörenfrågan skullebeträffandenågon ändringgöra vem somom

med den misstänkte.

vid tidenNils Linder,poliskomrnissarieDen äromnämnsperson som
i Hansliksomvåldsroteln. ingick PetterssonLinderchef förför mordet

kun-det fannsinnebärUpplysningarnaledningsgrupp.Holmérs s.k. att
hanspolisledningen ochinomutredningsmannensskap attpersonom

uppgifter hanför detill fyllesthade bedömtskvalifikationer där vara
anförtroddes.

16 decemberdaterad denpromemorior,uristkommissionensI Jen av
uppgifter:följande1986, finns

dag lämnatvid samtal dennarikskrim, harEriksson,Kommissarie Helge
upplysningar.bl.a. följande
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Han hade under sin tid chef för narkotikaroteln mycketett gottsom sam-
arbete med polisen i Helsingborgs pd. Genom de kontakter dåhansom
knöt fick han vissa upplysningar rörande utredningsman V dvs man
varnade helt enkelt för den Detta skedde i anslutning till attmannen.
utredningsman V sökte anställning vid polisen i Stockholm. E Eriksson,
vår därvidanm. kontakt med Wranghult och polisintendententog Torsten
Jönsson och informerade dessa vad upplysts beträffande utred-om som
ningsman V. I och med utredningsman V fick anställning iatt senare
Stockholm det tal påplacera honom narkotikaroteln. E vägradeattvar om
emellertid honom. Utredningsman placerades då vålds-Vatt ta emot
roteln. informeradeE därvid Linder vad hade upplysts utred-om som om
ningsman V. Denna information från såledesEzs sida lämnades lång tid
innan mordet Olof Palme.

Dessa uppgifter bekräftar de omständigheter gjorde denatt som
aktuelle utredningsmannen olämplig kända inom utrednings-var
organisationen. Hur det kommer sig han likväl anförtroddesatt upp-

hållagiften förhör i Viktor G-delen har vi inte kunnatatt utröna.
Utredningen sig i alla händelser härmed för risken dessutsatte att
arbete skulle kunna misstänkliggöras. Den öppnade sig i praktiken för
beskyllningar utredningen riggades, eftersom det hand-attom var

sådantlingar slag den aktuelle utredningsmannen sedan tidigareav som
gjort sig omtalad för. Utvecklingen kom sedan visa hansatt att
agerande förhörsledare för Viktor G ifrågasättas.allvarligt kundesom

utredningsåtgärderDe han ansvarade för kritiserades sedermera för-av
undersökningsledaren K.G. Svensson, inför Juristkommissionensom
förklarade han fåförsökte vederbörande utbytt, eftersom han inteatt

objektivitet."för det minsta kunde lita dennes Av vad K.G.
Svensson anfört i denna framgårsak ansåghan sig hasammantaget att
blivit vilseledd polisen beträffande misstankarna Viktor G.motav

I Juristkommissionens betänkande beskrivs K.G. Svensson vidatt
Sammanträffande med Hans Holmér och Hansett Wranghult utanför

polishuset den aprill 1986 försökte förmå polisledningen skiljaatt
utredningsmannen från ärendet. Detta dock inte gehör, denneutanvann

G.fick fortsätta arbeta med utredningen avseende Viktoratt
måndenI polisledningen inte redan tidigare utrednings-övervägt
lämplighet, hade det funnits anledning det efter detgöramannens att

sig i anslutning till dennes insatser i utredningen och iutspannsom
synnerhet påpekatssedan saken förundersökningsledaren. Medanav

framstårdet anmärkningsvärt utredningsman V överhuvudtagetattsom

45Juristkommissionens utfrågning med K.G. Svensson den 7 januari 1987.
4° SOU 1987:72 57s.
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han fickmärkligaredet sigi ärendet,utredningsuppgifter änfick attter
olämplighet.sindokumenterati ärendetkvar efter det hanattvara

ianlitadesutredningsmannentillförklaring vi kanendaDen attse
inompå professionalismställdesallmänna kravärendet deär att som

kundebrister,sinahan,kriminalpolisen inte högre än trotsattvar
kompetenskravdenågon utredare, dvs.lika välanlitas attannansom

inteStockholmspoliseninomutredningsmanställdes varensom
begått sågskarriäri sinså fel han tidigareoch dehögre än att mer som

polisiäramed denoförenligt"överambitionutslag än upp-somav
det börförklaringar,finnas andranaturligtvisgiften. kanDet men

från sidapolisensnågra tecken sär-påpekas vi inte attsettatt man
nå utrednings-visstförutredningsmandenneskilt valde ettattut

resultat.
från ärendetskildesinteutredningsmannenFörklaringen till att

härpåkravetmycket välgick för kanvisat vad hansedan han attvara
från förundersöknings-från håll,fel dvs.komfrån polisens sida

framgått tidigare kommis-deledningen/åklagaren. finnsDet avsom
många exempelvår kapitelredogörelse i lgranskning ochsionernas

åklagarhåll.önskemål fråndemonstrativt ignoreradepolisledningenatt
måste haalltså självdettapolisledningenfall gjordedettaI trots att man

åklagaren utredningsmannensavseendebedömninggjort somsamma
professionellt polis-oförenliga meduppenbartinsatser, varsom

arbete.
bristandeutredningsmansskeendet bidrog dennevi tolkarSom

misstankarogrundadeskulle visa sig,till detprofessionalism att, som
utredavisserligen skälViktor G. fannsDetriktaskom attmotatt noga

åtgärdernatvivelaktigaangående deViktor G, detuppgifterna varmen
anhållandetlåg förtill grundsidafrån utredningsmannens avsom

Styrkan i deingavs.häktningsframställningG ochViktor den som
fåkomnågot Viktor G sedanföranleddemisstankar detta attsomvar
lätSvenssonpressmeddelande K.G.med. Enligt detlida och levaav

ansåg hanViktor Gförundersökningenpublicera lade nedhannär mot
allvarlig be-rättskränkning"ensåledes fördenne hade utsattsatt av

anmärk-därvidVi detbedömningen.denskaffenhet. Vi delar anser
detpolisen vadnågon utvärdering inomaldrig skettningsvärt detatt av

hantering.fel i dennagickvar som

maj 1986efter den 16Viktor Gutredningenandra delenDen motav -
denneG och vadkring ViktorUppgifternalika väl känd.inteär-

utredningsomgång redanandrainför dennagjorde mordkvällen etc. var
åklagarens be-ned;hade lagtshonomFörundersökningenutredda. mot

ickealibi,Viktor G hadepraktiken äninnebar idömning ettatt om
till eftertank-anledningbakgrunden finns detsådant. Mot denvattentätt
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samhet inför den fortsatta utredningen, Viktor G själv och hanssom
omgivning måste ha upplevt mycket pressande.som

Det gäller inte minst den telefonavlyssning Viktor Gsom var
underkastad och hösten 1987 framgårdet dokumenta-sommaren av
tionen från avlyssningen Viktor G misstänkte han avlyssnad.att att var
Tingsrätten har i och för sig bedömt och åtgärderna,godkänt detmen
måste likväl fråga åtminstonei intesättas avlyssningen underom
höstperioden mitten augusti-mitten pågicknovember längreav av- -

det fanns grund för. Telefonkontrollenän omfattade i detta fall som
tolv abonnemang, frånallt Viktor G:s föräldrar,mest ochmormor
till och andra kontakter, påvänner telefon bensin-syster t.o.m. en en

mack. Bedömningen telefonavlyssningen i denna del bör ske medav
beaktande den diskussion de tidigare kommissionerna fördeav an-
gående hur telefonavlyssning bör användas se kapitel Tvångs-
medelsanvändning.

De omständigheter föranledde återupptogsutredningen skallattsom
bedömas i ljuset förundersökningen gång hade pånedlagts ochattav en
vilka grunder det beslutet hade fattats. Ett skälen till nedläggningenav

det, efter motstånd från polisens sida, hade klarlagts Viktorattvar att
G:s uppgifter han uppehållit sig kafé till efteratt ettegna om
klockan 23 kunde bekräftas vittnen. Detta talade allmänt sett motav
Viktor G gärningsman. hadeHan inte kunnat hinna till Grand försom

där invänta Olof Palme. Att han stunden skulle sitta kafé ochatt ena
tala med okända för stund vid slumpmässigtnästa möteatt ettpersoner
med statsministern mörda denne förefaller osannolikt. Av K.G.
Svenssons fårnedläggningsbeslut framgå han tolkade bevis-attanses

såningen Viktor G:s uppgifter inte skulle kunna vederläggas iatt
domstol.

vårenDe uppgifter 1987 föranledde utredningen intensifie-attsom
rades med bl.a. telefonavlyssning tycks lösliga jämförda med de skäl

hade anförts för undersökningens nedläggande år tidigare. Detettsom
fanns ingenting knöt Viktor G till brottsplatsen, det rördet.ex. utansom
sig uppgifter han skulle ha haft och teckenatt ettom attom vapen
han hade kontakter i kriminella kretsar. Av intressestörre var upp-
gifterna från vittnet Eduardo D, sig ha medstöttsom uppgav samman
Viktor påG mordkällen i mordkvarteren. Eduardo kundeD dock
sedermera avföras trovärdighet. För kommissionenutansom en person
har uppgivits Eduardo redan tidigareD känd inom Stockholms-att var
polisen, sedan han lämnat intressanta det skulle visa sig heltmen som

utredning.otillförlitliga uppgifter i tidigare uppmärksammad Atten

47Det gällde det s.k. Cats Falk-ärendet. Uppgiften lämnad vid kommissionens
genomgång med spaningsledningen den 23 februari 1999.
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från Eduardo D kanuppgifternaförlitade sigändå inledningsvisPU
uppseende-deskeptisk tillnormaltså förhöll sigintetolkas att man

uppgifterförenligalättinte alldeleskända faktaväckande och med som
lämnade.denne

påpekatsG kanViktorutredningendelenandraDen mot somav
förekom.därde kontroverserfrån första ochisolerad deninte somses

medavslutadesGViktorförundersökningenNedläggningen motav
dendenpolisen föranklagelseförundersökningsledarens utsattattmot

tidigareredanPolisenrättskränkning.allvarligmisstänkte för varen
ansågochi ärendetpå åklagarens synpunkterlyssna attobenägen att

ochhäktningsyrkandettillbakadrogåklagaren gjort fel dennehade när
och depolisenlåg farans riktningdärför iG.släppte Viktor Det att

svårthakänslomässigt skullemed ärendetarbetatutredningsmän som
GViktorkunna visasG; skulle detViktorsläppa trotsatttagetatt om

efterför polisen,upprättelsedetmed mordetallt hade göra,att vore en
för.kritik denden utsatts

medsedermerahändelsernedlagda och i allaheltkanske aldrigDen
i detta ljus. Dettorde böraViktor Gutredningenkraft motupptagna ses

fall inteiutredningendeleni den andraframkom vart avvaravsom -
från dömaPUövrigt inhämtatuppgifter vi ioch dedokumentationen att

åtgärderså långtgåendemotiveradedigniteten detinte den att somav-
telefonav-omfattandesärskilt dengällervidtas. Detkomde attsom

utredningenvårt andra delenintryck denlyssningen. Det är att varav
misstankarvidare deförsta. Den byggdedenförlängning somaven

dåvarande förunder-utredningsåtgärder, enligt denvia deskapats som
vårrättskränkning. Enligtallvarligtillhade lettsökningsledaren en

fortsattakravställa särskildaanledningfunnitsmening hade det att
för ochfått utstå Gdet Viktoråtgärder utsattsmot somperson somen
styrkaskunnatmisstankarna inteinte grundavförts bara utanattav

begåhan inte kunnattalade föråtskilligt faktisktpå grund attattav
dvs.inte blevifrågasättas det tvärtom,kan det attbrottet. Nu om

gång varit misstänkt.därför hanjusttröskeln lägre attsattes en
den andrapåpekas, samtidigtavslutningsvisförtjänarDet attatt som

våren och drog1987fartutredningsomgången Viktor G storatogmot
angående Christer Påret, lades uppslagetdetdelenstörre avresurser

kapitelapril 1987,genomgång den 24adofullständigefter acta seen
in-det intressantabeträffandejämförelse kan6. likartadEn göras

iutreddesaugusti 1987iangående inkomgângstipset GC. Det men
GMP-objekt m.m..år kapitelflera seinte förränpraktiken senare
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5.16.3 PKK

råderDet ingen tvekan misstanken PKK skulle kunna ha haftatt attom
med mordet grundligt utredd ochgöra är det inte aktuelltatt äratt nu

någramed ytterligare utredningsåtärder.
Som framgått redogörelsen för PKK-avsnittet aktualiseradesav

påtanken PKK kunde ha med omgåendemordet i utred-att göraatt
ningen. Redan de första veckorna hölls den bakgrundenmot ett stort
antal förhör och det gjordes husrannsakan iäven PKK-lokal,en en var-
vid medtogs till förhör. "PKK-spåret alltsåfanns med ipersoner
utredningen från första början och det sedermera till bli detväxte att

huvudspåret.s.k.
Liksom beträffande spår"andra med internationell anknytning

måste utredningen frånPKK betraktas såväl abstrakt motivsyn-mot
punkt konkret gämingssynpunkt. I det första hänseendet riktassom
intresset motiv, möjlighet och medel medan det i det andramot
hänseendet riktas konkreta tecken i tid påoch i detta fallmot attrum
organisationen PKK kan ha haft med gärningen skaffa.att

Den inriktadePKK utgåttutredningen har från organisa-mot att
tionen kan ha haft motiv angripa den svenske statsnrinistem. Detett att
grundläggande ställningstagandet, torde ha föranlett redan desom

åtgärderna,inledande PKK i Sverige hade varitär för rättsligaatt utsatt
åtgärder måsteorganisationen ha uppfattats negativa ochsom av som
mycket besvärande, nämligen det faktum organisationen "terrorist-att
stämplats och antal dess företrädare i landet hade belagtsatt ett av
med s.k. kommunarrest. PKK hade kommit betraktasäven att som an-

tvåsvarigt för i Sverige begångna påmord avhoppade PKK-med-
Öcalanlemmar. Vidare hade PKK:s ledare sökt visum till Sverige men

förvägrats detta. förhållandenDessa följde dock normala rätts-senare
liga rutiner, medan terroriststämpeln och kommunarresten, som var av

extraordinär karaktär, PKK kunde uppfattas riktadeen mer motav som
just den organisationen. Utredningen kring dessa förhållanden, hur
PKK tidigare och i andra sammanhang, vilka möjligheteragerat man
haft utföra detta slag fördjupades successivt.att Detett attentat etc.av
finns skäl betydande kunskap byggdes Mot dettaatt anta att en upp.
finns inget invända; sådantuppslaget förtjänade utredningatt som en
med denna inriktning. Därmed inte såresursanvändningensagt att som
den utvecklades rimlig det den uppenbarligen intevar var men- -

riktig.ansatsen var
Resultatet den motivrelaterade delen utredningen tycks haav av

varit misstankarna PKK successivt ifrågasättasstärktes. Det kanatt mot
de verkligen gjorde det. Det sig för PKK:s motiv förter attom oss som

begå Olof stårPalme finna i deatt omständigheterett attentat mot att
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inledandedeföranleddefrån kända ochredan början varsom
beaktadetillräcklig gradockså ifrågasättas iPUåtgärderna. kanDet om

Även organisa-det lättfinns.motindikationer ärde att attseomsom
behandlad denillauppfatta sigtionen PKK skulle kunna avsom

ledare irespekteradframstårsvenska motett attentatstaten, enen
vänligt sinnadjämförelseviskurdiska sakendemokratisk till denoch

inteblivit känd,bakgrundskulle, dessinte logiskt. Detstat omsom
hemlighållaframgått. varitsåvitt avsiktenOmsak,PKK:s attgynna

behand-svårt logiken;sådant likadetroll iPKK:s är attattentatett se
personligenOlof PalmeverkSverige intePKK ilingen ett avvarav

något organisationens företrädareskäl förfunnitsdet kan inte haoch att
den svenskaskulle innebärastatsministerbyte statenattatt etttro av

invänd-tidigtfinns deninställning till PKK. Dessutomändrade resta
ihadeflera mord, dessabakomvisserligen legatningen PKKatt men

slagetdet härkretsen;inom denhuvudsak ägt attentat avegnarum
överväganden detta slagnågot för PKK.inneburitskulle ha nytt av

mordutredningen,förhållandet intressant förPKKdetändrar inte att var
andramisstankarna PKKägnadeborde varitde motatt gemen

denfå. också anmärkningsvärtkom Detproportioner de ärän attatt
kritiskt jfrförekom intedesinformationmisstänkta mottogs mersom

Peter.källaavsnittet om
vanligi detta uppslag. Enhändelser väl utreddMotivsidan i allaär
PalmeOloffrån motiv för mordetsida tänkbarainvändning PU:s när

BoforsSydafrika ellertill uppslagi anslutningdiskuteras t.ex. som --
begrunda och analysera,intressanta motivförvisso finnsdetär attatt

"så inte kan kopplaså längemycket tillinte tjänardettaatt manmen
många har PUSveavägen. uppslaghändelserna Itilldet uppen-

i medtågordningen uppslag intedenbarligen följt är värt att ta tuettatt
Beträffandetid ochtill mordet iförrän kopplasallvar det kan rum.

anteckna.följandefinns i hänseendetPKK det att
från telefonavlyssningen PKK-informationendet första finnsFör av

ingår, de s.k.liksombröllopssamtalens.k.medlemmar m.fl. där de
PKKtecken i tidensamtalaggressionssamtalen. Dessa utgör attett

framgåttBröllopssamtalenhaft med mordet ärkan ha göra.att som
efter mordetförekommitfaktum desvårtolkade och bl.a. det ävenatt

statsrninisterrnordet.på tingsyftat andraför de kan ha äntalar att
från kapablakommahar inte bedömtsAggressionssamtalen personer

dethänseendenabäggestatsministermord. Igenomföra ettatt synes
och beaktainformationen allvargod anledningdock ha funnits att ta
frånuppgifterna tipsa-finnsdet andramordutredningen. Förden inom

medhuvudsakligen Degällde rättaSeppo A. De togsvapen.ren
förointressantabetraktasutreddes, kanallvar och somnumeramen

iframförtsspekulationerfinns hel delutredningen. Härutöver somen
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olika sammanhang, inget hållbartbetraktats i de gransk-men som som
ningar och analyser Någongjorts. koppling till mordplatsen harsom
aldrig funnits. Beträffande uppgiften i Damaskus, därmöteettom
mordet skulle ha beslutats, framgåttgäller den inte kunnaattsom synes

någonknytas till källa överhuvudtaget.
alltsåkanDet konstateras PKK-uppslaget i allt väsentligtatt är

motivrelaterat, oerhört omfattande utredning i motivdelen inteatt en
marginellt förhållandelett vidare iän till vad känt redanannat som var

då mordet begicks gåttoch det inte få någonfram "koppling tillatt att
Sveavägen", finnsdet indikation i tiden PKK kan haatt attmen en
planerat bröllopssamtalen.ett attentat

dåvarandeDen spaningsledningen hyste hypotes, eller kanskeen
lågövertygelse, PKK bakom mordet. Den hoppades viaatt att ettom

omfattande tillslag operation Alfa kunna organisationen PKKstöra
sådant människor i och kringsätt, organisationen skulle trädaatt att

fram och polisen de bevis de behövde för styrka sin hypotes. Alltattge
detta misslyckades. Till det tidigare kommissioner anfört dettasom om
förfarande vill vi lägga det tvångsmedelrättsvidrigt. Deatt var som
ingår i tillslag kan i inte användas för röra om,rättsstatett atten
skrämma upp och därigenom vinna kunskap, i synnerhet det inteom
finns grundade misstankar vad slags kunskap fåskulle kunnaom man
fram. detta fall fannsI inget löst grundade förhoppningar,änannat utan
konkret innehåll. Av detta följer de berörda i likhet medatt personerna,
Viktor G närståendeoch denne för rättskränkning,utsattespersoner, en

med den förre förundersökningsledaren K.G. Svenssons ord,som, var
allvarlig beskaffenhet.av
Av den utredning föreligger framgår åtgärderdeattsom numera

kulminerade med operation Alfa inte alltmer pressad mord-som var en
utrednings sista desperata försök komma till botten med "PKK-att
spåret, de resultatet redan 1986 utarbetadutan att var av en sommaren
strategi, dvs. handlingssättet väl överlagt. Det teckenär ett attvar
delar denna mordutredning ganska tidigt förflyttade sig utanförav
rättsstatens ramar.

sådantEtt tecken, med tidigare datering, denännu olovligaannat är
påbörjadesavlyssning redan i anslutning till framgåttmordet. Somsom

redogörelsen för det s.k. buggningsmålet fann domstolarna det styrktav
sådan avlyssning påbörjadesPKK-sympatisörer redan den l0att mot

åklagaren1986 enligt hade det förekommit tidigare. Medävenmars
tanke sådet omgåendeskedde vill detatt attpass synas som
Säkerhetspolisen inte främmande för metoden hade utrustningsamtvar
och beredskap för dess användande. I alla händelser illustrerar använd-
ningen olovlig avlyssning inom mordutredningen den attityd tillav
kravet laglydnad tidigt utvecklades inom utredningen. Värt attsom
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innan detta1988ända till höstendetvidareanmärka är togatt upp-
nivå polisen ochinomhögsanktioneradeåtgärdernadagades, att var

kommissionerna.granskandeundgick desaken heltatt
i den s.k.flera inslagenbeträffandeiakttagelser kanSamma göras av

medlagbrottantalinnefattadeCarlsson-affären,Ebbe ettsom
innefattadeAffärenpolisen. ävenvidtjänstemäninblandning av

lagbrottenenskildaaspekter. Dekonstitutionellainstitutionella och att-
engageradespolismänmaterial,hemligtfick delprivatperson attaven

allvar-naturligtvisavlyssningsutrustningsmugglingför m.m. varav -
Än statsmaktensutredning iinformelldockallvarligareliga. är att en

reguljärarättsenliga ochdenvid sidanutvecklaskundehägn av
fråga polismakteninte bara över-detmordutredningen. Här attomvar

hela detlagen,bröt sättabefogenheter ochskred sina attutanmot om
spel.kontrollsystemeträttsliga ur

Övriga avsnitt5.l6.4

någoniuppslagrubrikUtredningsavsnittets"CIA somrymmer
avseendenågon medutredningtill CIA,mening kopplaskan atttrots

iförekommit PU. DethakanCIA knappastorganisationen sägas
något försökaskälförelegatifrågasättas detför sigi ochkan attom

vederhäftigafinns ingadetmed mordetCIA haftutreda göra;attom
utredningsmaterialet.riktningen ii denindikationer

värdaslaget,indikationer detmån funnitsskulle haden det attI av
inriktningenmed denfråga utredningsig hurpå allvar, kanta enman

skrivelseciteradedengå Saken illustrerastill.hade kunnat somovanav
förfrågan i börjandetbl.a.till medvåren avsända UD,1988 lätPU om

underrättelseorganoch dessnågon anledning för USA1986 fannsav
politikernochiutifrån bedömningobjektivCIA att personenen --

undanröjandesådan intressena,fara för deOlof Palme att ettegnase en
sådanmeduppslagOavsett hurlåg till handshonom nära ett enav

den valdaha insettborde PU vägenutgångspunkt skulle utredas, att
förvåningockså ha orsakatSkrivelsenframkomlig.inte synesvar

avseende. ochskrivelsedennaBortomden lämnadesochhos UD utan
kuriositet,sigsammanhang kanhistoriskai sittdess öde, te ensomsom

mordutredning,fått i dennasvår fråga, sittknappastfinns svarsomen
internationell bak-misstänktstatsmannamord mednämligen hur ett

stå dettorde klar,sakkunna utredas. Enhuvud skallgrund över taget

48 denföregickkontakterskrivelse och deFrån dennasida harUD:s somom
"inteförtroendeingivande och UDuppfattadespolisen inte attsagts att som

i detta.ville ta
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kan inte ske inom för "en vanlig mordutredning. månI denramen man
sig ha uppslag värda utreda har reell anknytning tillattanser som

exempelvis CIA krävs helt kraft- och kompetenssamling. Tillen annan
börja med krävs basanalys det slag iatt stort setten av som genom-

gående saknas i PU-materialet jfr nedan.
frånBortsett dessa frånaspekter och avsnittets ochsättatt namn

vis missvisande vilketär gäller flera avsnitt har iPU denna del gjort- -
tillfredsställande arbete med de uppslag de facto förtsett tillsom av-

snittet. Uppslagen ordentligt utredda utredningsåtgärdemaär och har
för det skett i anslutning till inkomnanära tips. Att det i vissamesta
sammanhang långtagit fåtid fram uppgifter via det internationellaatt
polissamarbetet inget kanPU lastas för.är som

Uppslaget "Ivan" utreddes främst vårenunder ochom sommaren
1986 och det illustrerar tydligt den oordning inkompetensoch som
präglade mordutredningen året.under det första Exempel detta är att

förhördesIvan olika enheter Stockholmspolisen, rikskriminalentreav -
och Säkerhetspolisen. Flera övriga förhörda har förhörtsav personer
både Stockholmspolisen och säkerhetspolisen. Många hand-av av av
lingarna i detta ärende har registrerats i förstPU i samband med den
genomgång ärendet skedde 1992, bl.a. den klargörandeav som pro-
memoria upprättades Säkerhetspolisen så jämförelsevis tidigtsom av

den 28 oktober 1986. Genomgången 1992 framstår bak-som mot-
grund vad Säkerhetspolisen sålunda redan hade onödig.utrettav som

dåPU höll flera förhör med redan tidigare hördanya personer.
Eftersom alltsåärendet redan tidigare mycket väl kanutrett nyttanvar

dessa förhör ifrågasättas. Vi denna utredningsdel, inteattav nya anser
minst med tanke uppgiftslämnaren kan misstänkas höra tillatt
kategorin informationssvindlare" jfr nedan, exempelär ett ett

uppslag.överutrett

"Iran/Irak". Utredningsarbetet har genomgående varit reaktivt. Vad
inkomna uppgifter,är tips. Avsnittets rubriceringutrettssom —

Iran/Irak leder tanken till rådandedet 1986 krigstillståndet, Olof-
Palmes medlarroll Någon utredning huruvida mordet skulle kunnaetc.
ha sin bakgrund i dessa förhållanden förekommer emellertid inte i upp-
slaget jfr basanalys nedan. I stället förefaller rubrikenom samman-
fatta geografisk, nationell eller etnisk sortering i övrigt ganskaen
oklara grunder.

Uppslagen har i de allra flesta fall i anslutning till in-närautretts
komna tips och mycket väl utredda, i vissaär fall överutreddanärmast
jfr Salah ochA Ghazi Z.

"Mellanöstern inkl Israel Avsnittet har i huvudsak karaktärsamma
avsnittet Iran/Irak. Utredningsarbetet har allt igenom varitsom
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grundeller etniskgeografisk, nationellrubriken harreaktivt. Under
någon uppenbarövrigt inte haruppslag, iinsorterats gemensamsom

utifrånanalys,bakgrund ochinriktadepolitisktDennämnare. mansom
väsentligt medi alltsig, lyserskulle kunnarubriceringavsnittets vänta

frånvaro basanalys nedan.jfrsin om
följandeuppslagenenskilda värtBeträffande de är att notera.

måsteRobert Hför sig självt.talarRobert HUppslaget Professorom
i dennaoch harinformationssvindlare"rimligen betraktas som en

ganskahadePUfått alltföregenskap ettstort utrymme.ettuppta
långaförtuppgifter. Istället haravföra hanstidigt stadium kunnat man

fall, liksomdettautredningen. Idärmed belastatmed honom ochsamtal
från polisensefterlyser viinformationssvindlare°,beträffande andra

angående uppgiftslämnarensbedömningprofessionellsida en mer
uppslagettrovärdighet. Itillförlitlighet ochinfonnationskapacitet,

två Förhörenhållit medförhörefter tiohar PUMJocop personer.
hållits långt tidigare.rimligen hade bordevarit befogadeha mensynes
något medinteRadionämnden har göratillUppslaget Anmälan att

i oktoberockså uppslagetnoteradesvilketOlof Palme, närmordet
gjortår har PUsju efter mordet-1994in till I1987 kom PU. enmars -

anmäldai detprogramledareregisterslagning den programmetsom
Olof Palmesfrån ReligionsredaktionensakRakt rapporterat om

Även finnerdetaljhelhetsperspektividet äri Storkyrkan.tal ett enom
redovisasfrån polsk damuppslaget Brevanmärkningsvärt. Ivi detta

någon utredninginte föranlettinnehållet ärende hari brev. Dettaett
hållitalltidpå kanske inteexempel PUVi detalls. nämner attettsom

utredningsnivå.konsekventrakt igenomen

påstötningar utredningentilltidigt fleraförekom"Sydafrika Det om
skullenågot i dess hägnregimen ellersydafrikanskadenatt organ

konkreta ochdelvisUppgifternai mordet.inblandatkunna varvara
Skrivel-intresse.kundenamngivnainnefattade vara avsompersoner,
AndersFN-ambassadörenochWfrån Sydafrikakännaren Persema
SverkerDå förelåg resultatetmordet.efterinkom kort ävenFerm av

Åströms någonföranlettdetta tycks hasonderingar i Ingetämnet. av
förräni utredningenregistrerades intepromemoriaaktivitet. Ferms

alltså fannsdetförst 1996. Trotshördes1992 medan Per W att
motivbilden"sydafrikanska"indikationer denuppenbara att var av

nedan.någon jfr basanalysbasanalysinteintresse utfördes om
heltkan inteBristenså anmärkningsvärt.inte skeddeAtt är

sådan analysVärdet närmarei efterhand. är störreav enrepareras
utrednings-fortsattaför deförutsättningarnasker, eftersommordet den

detidigareförlängning bättreåtgärder i analysenskan ligga ärsom
svårigheter vidarekommadetydligtillustreraskan Detta attgöras. av
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kännetecknar uppslag, fallet måsteN. Samtidigt detsom sena som
framhållas förutsättningarna dåligaallmänt 1986 konkretatt sett attvar
utreda eventuella misstankar ledde till den sydafrikanska regimensom
eller till denna knutna mångaDet slutet ochsättettorgan. var
isolerat land.

När utredningsmöjlighetema sedermera öppnade sig åt-vidtogs
gärder, bl.a. i anledning Boris Ers uppgifter. Eugene de Kocksav
vittnesmål såföranledde småningom mycket omfattande utredning. Det

inte självklart hur den skulle genomföras. Men det kan konstaterasvar
samarbetet mellan PU, UD och regeringen ha fungerat väl.att synes

Trots den delvis fick improviseras och förebilder för hur denatt att
skulle genomföras saknades vårtdet intryckär väl förberedd ochatt en
effektiv utredningsinsats gjordes. ocksåVi förhållandetdetatt attanser
förundersökningsledaren Jan Danielsson och spaningsledaren Hans
Ölvebro själva skötte denna del arbetet talar för det gjordesatt ettav
kompetent de bäst skickadesätt ställning tillatt taav personer, som var
de konkreta uppgifter skulle undersökas, i synnerhet de undersom som
uppdraget tillgånghade till utrikespolitisk kompetens såväli form av
ambassadens värdlandets myndigheters assistans. Därmed inte sagtsom

insatsen kan jämföras med normal polisutredning det slagatt en av
kan genomföras svårighetersvensk mark. De före-alltidsom som

ligger beträffande brottsutredningar sträcker sig in över ett annatsom
lands har förelegat i detta fall,gränser i jämförelseäven med vadmen

hade kunnat 1986 har mycket kunnatgöras genomföras ochsom
genomförts.

Till det kan läggas den utredning pågjordes plats iatt som
Sydafrika förenades med del analyser och kompletterande ut-en annan
redning "på hemmaplan. Sedermera gjorde kriminalunderrättelse-
tjänsten två kriminalinspektörer också särskild analys detgenom en av
inhämtade materialet, vilket vårenligt mening riktigt initiativ.ettvar

förvånandeDet dock inteär PU heller vid detta tillfälle vände sig tillatt
expertis för biträde med analysarbetet.extern

Sammantaget framstår "Sydafrika-spåret" idag jämförelsevissom
väl innebärDet inte det lika väl det hade varitutrett. äratt utrett som

det hade angripits frånallvar redan början, detom attmen numera
och med den kunskap finns för mordutredningens del sigtersom som
färdigbearbetat.

Även förelåg svårigheterdet vidta konkret inriktadeattom
utredningsinsatser 1986 kan det diskuteras för denPU skull hadeom

såbehövt länge till 1996.vänta Det möjligt saken hadeär attsom
kunnat någotväckas några åreller tidigare, det hade likväl varitmen

tiden spelar roll i början mordutredning, mindresent; stor av en men
åtta-tio år.roll efter komNu utredningen ske i anslutning till ochatt



689uppslagEnskilda1999:88SOU

Sanningskom-s.k.via densydafrikanskadenparallellt med statenatt
detmeduppgörelsesinpåbörjakundeverksamhetmissionens egen

itidpunktlämpligochnaturlig ävensigvilketförflutna, ter som en
representerad ipolisframgått svenskfannsbl.a.sammanhanget, som

måste detSamtidigtutredningsorganisation.Sanningskommissionens
reaktivatill PU:sillustrationtydligförloppetpåpekas äratt en

för-hadetidernainteinsatsen attutlösteDetarbetssätt. varsom
detutredningsinsatser,för utanförutsättningarnadärmedochändrats

intresse,uppgifterlämnadeKockde upp-förhållandet Eugene avatt
ville detsigsådant PUgenomslagmediala att mangifter varevarvars

pågåendevisstför sigochifannsDet etttvingadesinteeller agera.
intekani dettaintensitetenuppgifter,Boris Ezsangåendearbete men

föranledde.uppgifterKockspådrag dedetmedjämföras
Sydafrika-uppslagen ienskildaåren, deharförstaInledningsvis, de

årinkommit undermedan dealls,inte senarejustavsnittet utretts som
redanangående WuppslagkonkretafleraTrotsnormalt.hanterats -

högstaantecknattipsläsarenochmordeteftermånaderna trots att
Wvidtagits.åtgärder haingatipsen3Pri:prioritet ett synesav
heltochföralldelesuppslag sentexempel utretts somettär som
spårfinnsfrån 1988åren. Förstförstadebortha slarvatstycksenkelt

redovisatspromemoriaform deniutredningsinsatsaktiv somavenav
någondockdiskuterats,ha attuppslaget utan1990-1991 synesovan.

Säkerhetspolisen upprättatFörutomvidtogs.åtgärd enattytterligare
Syd-detefterförrändet inte1993 attWrörandehandling var

iförsöktePU1996 taghösten taaktuelltblivitafrikaspåret som
eftersomnågonpå intesittledde sätt vart,Utredningenigen.uppslaget

medföreningiframkomuppgifterDelåta sig höras.villeW inte som
ingaslutsatsenförräckadock attkänttidigaredet synesvarsom

detaljerade tipsDetdagsläget.ipåkalladeåtgärder somytterligare är -
publice-tidningensinförjournalisterDagbladetsSvenskalämnades av

harscenario"Dagbladets"Svenska1987 avmajden 27ring --
åtgärder innansporadiskaföranlettendastdömadokumentationen att

Hanteringen1996.höstenaktuelltSydafrikaspåret blev upp-av-
vår defrån sida;synpunkteringaföranlederfrån EBorisgifterna

gick,så detdärefterföljdes gottoch1994förstaktualiserades upp
förhelt1996septembertillframkällan anonymmed tanke varatt

uppgivitemfasÖlvebro medharDanielssonJanSåväl HansPU. som
infor-s.k.SRiianuppgiftslämnarenbetraktakommitde som enattatt

bedöm-ifrågasätta denanledningingenVimationssvindlare. attser
uppgifter. Deinnehåller intressantaangående NUppslagetningen. - Även detsedan.utreddesoch1997,mycketemellertid ominkom sent,

hursvårtdetkvar attfrågor hänger ärobesvarade sefinns som
vidare.föraskunnaskulleutredningsarbetet
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"Vapenhandel Bofors Avsnittet har dokumentationen döma tillattav
frånoch varit föremål för utredningsåtgärder sedan slutet 1987, dockav

med vissa förtätningar 1988 och 1992. Utredningen har huvudsakligen
bedrivits reaktivt, åtgärdervissaäven främst under 1992 tillkomom

initiativ. Någon konkreteget information knyter tillmera som an
mordet på Olof Palme finns inte i materialet. Efter PU:s utredning 1992
har förekommande ingångsuppgifter så långt möjligt.utretts Detta
innebär dock inte motivbilden kring Boforsatt vapenaffärer kan anses
tillfredsställande utredd, vidare nedan.se

Avsnittets dokumentation svårtillgänglig.är Svårtillgängligheten
sammanhänga med det inte tagits något samlatsynes att grepp om

avsnittet. Motivbilden består två huvuddelar Indienaffären ochav -
uppgifterna till Iran. Därutöver finnsvapenexport antal mindreom ett
framträdande uppslag. Materialet hade med fördel kunnat delas in
motsvarande Det finns förutomsätt. den korta sammanställning som
upprättades under våren 1990 inte heller någon PU upprättadav
sammanställning eller analys avsnittet eller delar det. Däremotav av
finns flera utmärkta sammanställningar och analyser själva Bofors-om
utredningen registrerade, dessa anknyter alltså inte till mordutred-men
ningen.

Uppslaget Karl talarL för sig självt. Karl från börjanom som
lämnat tips kunnat härledasett till Finland, har allteftersom tidensom
gått kommit med uppgifter och fåtorde betraktas "infor-nya som en
mationssvindlare". Han har under åren 1990-93 fått ganskata ett stort

då han vid tioutrymme tillfällen lämnat uppgifter vid personligaca
kontakter med PU.

Kommissionen har inhämtat viss ytterligare information Bofors-om
ärendet från utredningsman arbetat med utredningen kringen som
Bofors vapenhandel frånoch utredningsman vid PU.en

Krirninalinspektören Bengt P bl.a. följande. I oktober 1984uppgav
började han och utredningsman i hemlighet utredaen attannan stor
Bofors affärer. Utredningen kom pågå under år.flera Mordet påatt
Olof Palme i februari 1986 hade tidsmässigt samband medett dels
Indienaffären, påstådddels olaglig krigsmateriel från Boforsexport av
till främst Iran. Efter mordet började tips med anknytning till mordet
och Bofors vapenaffärer komma in till Bofors-utredarna.att I anledning
härav gjorde Bengt P och kollega på initiativ i ordningeget sär-en en
skild med olikapärm uppgifter pekade på eventuellt sambandettsom
mellan mordet och Bofors vapenaffärer. De upprättade också en
sammanställning i promemoria upptagandes 21 punkter. Bengt Pen
och hans kollega försökte vid flera tillfällen överlämna detta material
till mordutredningen, Hans Holmér inte intresserad. De talademen var
också med Tommy Lindström, inte heller detta ledde till demen att
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1986novemberdelenUndermaterialet.överlämnafick avsenare
Även dettycktedenne attsaken.chef varsinmedtalade de om

materialet.delvilleintemordutredningen tainommärkligt avatt man
därefterkortochledningsgruppendärförkontaktadechefPzsBengt

s.k.till detkommaskulledebeskedmedsignågon där att upphörde av
någranågon ellerdeNärmaterialet.redovisaförPalmemmmet att

Lindströmeller när-Holmérvarkendärsiginfanndagar varsenare
förföredragningmuntliggjordekollegaoch hansPvarande. Bengt en

GunnarpolisintendentenochWranghultHanspolisöverintendenten
SeverinellerWranghultVarkenmaterialet.överlämnadeSeverin samt

före-anledningfrågor inågraställdeellernågra kommentarer avhade
spaningsledningenfrånmeddeladedärpåMorgonendragningen. man

där-detochmordutredningenför attvarit intressantintematerialetatt
iefterhan mötethademindesSåvitt PBengtåterlämnas.skulleför -

telefon.gångnågonmed PUkontakthaftbaraPalmerummef per
mordutredningeniintressekundeomständigheterAv avvarasom

Olofträffade1986januari15följande. Denbl.a.Pnämnde Bengt
Indien. RuntibesökOlof PalmesmedsambandGandhi iRajivPalme

direk-verkställandeCarlberg,Andersbesöktefebruari20den varsom
därefterdagarEttOlof Palme.Bofors,IndustrierNobelvid partör

iSå70.Robot sentPakistan somöppnades mottagare avsom
Pakistan.tillleveransertvärstopp förvaritdethade1985november

inställningenändradelåg denbakomIndienaffärenmöjligtDet attvar
på andraexempellämnadeP ävenBengtPakistan. vapen-avseende -

iintressekundeaktuella tiden samman-denunderaffärer avvarasom
hanget

uppgivit bl.a.kommissioneninförM harSörenKriminalinspektören
innanvapenhandelBoforsmån utredavissikomHanföljande. att

förvånatdärvidhadeÖlvebro spaningschef. DettillträddeHans som
ståndfå tillskulleBoforsförså aktivvaritOlof Palme atthonom att

Andersbl.a.deldennaiförhördeMSörenIndien.medaffären -
Åberg. få uppgifter.emellertidlämnadeDeCarl-JohanochCarlberg

svårtoerhörtBoforsaffären attmedÄven syssladedehadeövrigti som
Hansmedsambandiomorganisationen attEfterinformation.få fram -

MSörendärenhetdenÖlvebro spaningschef korntillträdde som
Boforsbl.a.konspirationsuppslagen”°, därhandhaplacerades att om

spaningsledningenuppfattningenhadeM attingick. Sörenvapenhandel
i banornatänkteoch inte attdeldennaintresserad ensärskiltinte avvar

detvillemordet. Manbakomliggakunnaskulle sekonspiration mer
medvanligt sättarbetasskulledetochmordregelrätt attettsom

utred-gickvapenhandelBoforsgällerdetNärdörrknackningar etc.
djupet.inteningen
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Vad sålunda upplysts bekräftar den bild dokumentationensom ger,
dvs. uppslaget inte varitatt prioriterat. I likhet med vad gäller försom
flera andra internationella uppslag saknas här basanalys jfr nedanen

motivbilden och hur denna skulle kunnaav materialiseras i tenner av
motiv, möjlighet och medel. Att döma de uppgifter kommissionenav
inhämtat, från förundersökningsledningäven och spaningsledning,
tycks PU åren alltså ha varit ointresserad dennagenom motivbildav

sådan. Vi har svårtdock förstå detta ochsom detatt brist iser som en
utredningen.

Därmed inte någravi konkreta påsagt att tecken mordgåtansser att
lösning kan sökas i detta uppslag, det innefattar förhållandenmen som
enligt vårt borde hasynsätt varit intresse för mordutredningen. Detav

känt Bofors haubitsoffertt.ex. att till Indien inte lågvar bra till i slutet
1985, detta plötsligt ändrades iatt börjanav 1986men sedan Olofav

Palme varit aktiv i ärendet och bl.a. överlagt med Indiens premiär-
minister Rajiv Gandhi i saken, liksom hela affären berörde föratt den
internationella vapenhandeln känsliga frågor bl.a. agentprovisionerom
med mycket ekonomiska insatser,stora eventuellt äventyradessom

det affären kornsätt genomföras på. Mordetgenom att begicks under
denna affärs intensiva slutskede. Den motivbild utgår från "Indien-som
affären är allmänt planett intresse PKK,av samma som
"Sydafrika-spåret", och vissa förhållanden kring Olof Palmes medlar-
uppdrag i kriget mellan Iran och Irak. Det gäller andraäven aspekter av
Bofors vapenhandel från denna tid. I utsträckning fanns berördastor

och aktuell information tillgänglig i Sverige.personer Det borde alltså
ha varit möjligt komma bra bitatt med utredningen i detta uppslag,en

på detstöta slagutan att praktiska svårigheter förelegat be-av som
träffande del andra internationella uppslag. Att PU likvälen aldrig gjort
något samlat försök angripa denna motivbildatt finner vi denmot
bakgrunden särskilt anmärkningsvärt.

"Kartläggning oflrets personliga förhållanden" har diskuterats iav
kapitel Det finns inget där förekommande enskilt uppslag visom
bedömt i behov ytterligare bearbetning. Uppslagetvara beträffandeav
den beskrevs fixerad vid Olof Palmeman Msom medsom är,
tanke de från utredningssynpunkt intressanta omständigheter som
framkom, påfallandemedutrett senfárdighet. De med hjälpen personer

vilka alibi för M kunde fastställas,ett fanns tillgängligaav hela tiden
och det hade såvitt framgår varit fullt möjligt spåra dem direkt.att upp
Utredningen uppslaget hade då sannolikt kunnat läggas tillav hand-
lingarna redan 1986, vilket hade alla inblandade. Nu dröjdegagnat det
ända till 1991.
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harFörundersökningsledningenouppklarat.Harvardärendet är ännu
fallIstömingsmoment.och vartbesvärandebeskrivit detta ettsomsom

uppfattningendet harmedarbetat attutredningsmännågon de somav
menm.m.,raderingama attutfördevar" somdetman vet vemnog

gått ledaallsintedetjustdock attFaktumgått bevisa. ar attintedet att
detanmärkningsvärt,framstårvilketbevis,imisstankar omdessa som

Är sigdetriktighypotes rörutredamasmisstankarna.förgrundfinns
pojk-karaktärenbrott,bagatellartat närmastjämförelsevis avettom

aktuelladepreskriberat närdessutom personernastreck", varsom
kastarsakenskuggaförhållande till deniskallDethördes senast. ses

för dennanågot deklaratsinteså denlängemordutredningen ut,över
måste kännaskyldigafall deför det ärmisstänktagärning männen av.

fråge-tillkortakommandeÄr utredningens ettriktighypotesen reser
ifråga-dettaMeneffektivitet. ävenkriminalpolisensrörandetecken

intesakförhållandenaså längehypotes,självfalletförblirsättande en
klarläggas.kunnat

brister.följandebl.a.uppvisarHarvardärendetUtredningen av
198625först denpåbörjadesutredningsomgångenförsta marsDen

från läns-polisanmälanformellefterinleddesförundersökningdå en
12denredanpolisenframgårarbetsmaterialet marsattAvrätten.
besvärs-Olof Palmesupptäcktsdetdetefter atttill länsrättenkallats att

Polisraderats.ärendetkonstateratDAFAförsvunnit och atthandlingar
tillfällevid detta överens attkomlänsrättenförföreträdare enoch om

internt.sakentills dessavvaktas utrettsskullepolisanmälan attformell
borde hainitiativmordetbakgrundpolisen egetVi motatt avanser

Olofkännedomerhöllden attredanutredningen närpåbörjat om
eftersomförsvunnit,handlingarna ettochraderatsbesvärPalmes

välutredningenNärföreligga.tänkaskunnaskullesambandeventuellt
borde hadengenomfördså grundligtigång intedenblevkorn som

efterflexatde utden iinriktadesblivit, bl.a. settstort sompersoner
kunde inteflexregistreringenMenskett.då raderingen an-18.23kl.

utmärktgickdeteftersomprioritering,sådanförgrundvändas ensom
flexkort.användabåde in och attutanutatt

uppmärksammadesutredningsomgångenförstai den avBristerna
utredningsomgång vidtog.då andra1987under höstenredanPU en

irunnitanledning hanågon utemellertidutredningDenna avsynes
1987/88.årsskiftetvidsanden

fördjupadpåbörjade PU1990/91årsskiftet genom-kringFörst en
Eventuella brottuppseendeväckande sent.vilketärendet,gång varav

dock dess-höllPUfebruari 1991.28denpreskriberasskulle komma att
imisstänktestvå mänmed de samman-förhörförinnan somyngre

hanget.
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Det förvånandeär det inte förekommit någonatt utredning angående
Annie F i Harvarduppslaget. Hon har huvudöver inte hörts itaget
utredningen i denna del endast i den delenutan gäller Christer P.som
Under förhören där nämnde hon hon vid tiden för mordetatt arbetade
vid länsrätten och hon aktuell kväll skulle gåttha frånatt arbetet kring
kl. 16.40. Enligt krirninalinspektören Inge hadeL han redan i juli 1986
lämnat uppgifter Annie F till PU. Därefter lämnade han i decemberom

då1988, Christer P aktualiserats i utredningen, uppgifter i brev.samma
I arbetsmaterialet finns också förteckning länsrättensöver personal,en

vilken framgår Annie F i 1986att placerad påav rotel 21.mars var
Enligt PU:s utredning det den roteln handlade Olof Palmes be-var som

Vi har intesvär. funnit någon indikation på det via Annie F skulleatt
kunna finnas någon förbindelse mellan utredningen angående Christer
P och Harvardhändelsen, just dennaän personkoppling.annat Sam-
bandet i tid mellan raderingen och mordet såemellertidär be-m.m.
stickande det hade bort föranledaatt Annie inriktadF utredningen
för undersöka hon någothaftatt med händelserna vid länsrättenom att

Dettagöra. har inte vidare kunnat uteslutas.utan

"Tysk terrorism, RAF Avsnittet tysk terrorism skiljer sig markantom
från flertalet andra internationella avsnitt. Som framgår redovis-av
ningen uppslagen har det tidigt förekommit analyser och hänvändel-av

till tyska myndigheter. Utifrån tidigare kunskaper,ser hämtade från
Kröcher-utredningen har hel del proaktiv utredning före-m.m., en
kommit. Denna motivbild/brottshypotes sig därmed väl utredd ochter
prövad. Det uppenbartär detta sammanhänger medatt svensk polisatt
sedan tidigare haft kunskap aktuella organisationer,om personer m.m.
jfr PKK och goda kontakter med de tyska myndigheterna. Det för-
hållandet inget från Sveavägenatt pekat RAF har intemot m.m.
hindrat utredarna från tämligen omgående tillatt botten med detta

099 99spar .
Miro Baresic HDP Det just beträffande tysk terrorism/sagtssom
RAF gäller uppslaget angåendeäven Miro Baresic, välär utrettsom
och innehålleräven Ävengoda analyser och sammanfattningar. här
torde det sammanhänga med fråndet början fannsatt kunskapen om
aktuella organisationer och varför ocksådet fanns utred-personer,
ningsvägar tedde sig framkomliga för kriminalpolisen. Tanke-som
väckande i det sammanhanget utredningsarbetetär visadeatt att ut-
gångshypotesen innehållsrikän den tillän början sågvar mer ut atten

Arbetet i det uppslaget därmedär illustration tillvara. varför motiv-en
bilder detta slag bör till föremålgöras för utredning ochav analys.

såInnan skett inte vad detvet är avskriver.man man
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denbelutadestelefonavlyssningdenförekomBaresicavsnittetI som
efterhandidet inteharredovisningenframgått1986. Som3 avmars

förgrundtilllegathaomständighetergått klarlägga de synessomatt
skulle hafrån 1986uppgifterna settsenligtbeslutet den somman~

detanmärkningsvärtobekant. Det attärtycksbrottsplatsen numera
existerat.aldrigför beslutetgrundenåberopadeframstår denattsom

kon-Vidsammanhang.olikaifrågasatts iharAvlyssningsbeslutet
anledningnågonintefann utskottet attgranskningstitutionsutskottets

beslut. i allaSituationenför dettaregeringenkritikrikta varmot
oklarttycksdetsvårbedömd,mycket ävensäkerligenhändelser om

Beslutspromemorianegentligengrundsakligabeslutetsvilken var.
intresse,utredningensfattades iavlyssningsbeslutettyder attsnarast

tyd-konstitutionsutskottettillförklaringsskrivelseregeringensmedan
detgrund;säkerhetvåldsdåd riketsochflerhotetligare somomanger

beslutetandra. Attutesluta detsig inteföri ochbehöverena
kommithaAvlyssningenstår attdock klan.felaktigttillämpades synes

samtalockså helt andra änavlyssnadesfallianstalten,omfatta hela vart
privatsamtal.anstaltsledningensbl.a.deltog iBaresicsådana som

kunderimligenhotsituationpågått långt efter detha attDetta ensynes
fårslagdettatillämpningavlyssningen. Enstöd förtillåberopas av

dettaingriperregeringenriktning extra-i farans närliggaanses
alltsåfalli dettakonsekvenserna,överblickaordinära sätt att somutan

Dessutomavlyssning kom ägarättsenligicke attblev även rum.att
utveckladesspänningarför debetydelsehafthatorde beslutet som

åklagarsidandåtillfälletdet förstadetbrottsutredningen;inom var
klago-regeringenuppfattaochåsidosattsigupplevakunde som en

ansvarigstödsig förvända närkundepolisledningenditinstans
facit iMedsig.förväntadepolisledningenlevererade detåklagare inte

ansvarigedeninvolverainteifelaktigadetdet lätthand attär att se
denna.åklagaren i beslutsprocess somen

iakttagelserGenerella6.5l

anknytninginternationellmedUppslag

förinomuppslagdesiggripanaturliga ramenDet sättet manatt soman
rubrikermedförknipparnaturligtPalmeOlofmordetutredningen av

reserverade49 och mpfp,minoritet i KU m,39 ff. En30,l988/89:KUSe cs
hademening,minoritetensenligtför den,regeringenkritiseradeochsig att

Minori-lagbestämmelsenåberopadedenbefogenhetöverskridit den gav.som
kunskapfattades attbeslutetanmärkningsvärt utandet vidare omfann attteten

utomståendeheltandraberöraskulle kommadet personer.att
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CIA, Sydafrika, Iran/Irak, Mellanöstern inkl Israel, Vapenhandelsom
Bofors vårtenligt förstetc. bilda sigsynsätt, uppfattningattvore, en

i månvad mordet skulle kunna ha sin bakgrund i de respektive för-om
hållanden åsyftas. månI vad har organisationen CIA ellersom personer
kring denna haft motiv, möjlighet och medel begå detta attentatatt
Finns någradet omständigheter kring Bofors Vapenhandel skullesom
kunna i sambandsättas med mordet såoch vidare. fårDvs. lov attman
börja med inhämta allmän kunskap det ingåratt i den aktuellaom som
motivbilden eller brottshypotesen, analysera denna kunskap och sätta
resultatet i relation till vad käntär gärningen. sådantEttsom om an-

elementärtgreppssätt i de flesta sammanhang. Lika elementärtvore är
resultatet sådan måsteatt dokumenteras, dels i kvalitets-av en process

säkringssyfte, dels för inte arbetet skall behöva flera gångeratt göras
mordutredningen skulle dra tiden med personalbytenom ut som

följd dels för få dokumentationetc., instrumentatt i det prak-en som
tiska arbetet. Vi kallar sådant arbete för basanalys.ett en

Det naturliga hade varit utifrån resultatet sådanatt basanalysav en
initiativ proaktivt vidta de utredningsåtgärdereget analysensom- —

implicerade. Inkommande tips med bäring den aktuella motivbilden/
brottshypotesen hade därefter kunnat bedömas och utredas utifrån vad

sålunda framkommit. Dvs. basanalysen och den därav föranleddasom
utredningen får strukturutgöra i vilken information kanen senare

in.sorteras
Ett förfaringssätt detta slag hade i och för sig medfört någotav en

inledande arbetsinsats förtyngre varje motivbild. Så länge utredningen
bred och förutsättningslösär måste sådant arbete emellertid i allaett

händelser på något måstegöras sätt utredningen tillägna sig denna-
kunskap, motivbilden/brottshypotesen bedöms kunna någonhaom
relevans för utredningen. På sikt detta tidsvinnande.är även Basanaly-

detta slag fungerar sätt gämingsmannaprofilser av samma som en
och kanske brottsanalyssärskilt den sådantyp på.grundasav som en
Det med andraär ord instrument för bedömningett prioriteringsamt
och styrning av resurser.

Med undantag för avsnitten PKK, tysk terrorism/RAF och Miro
Baresic/HDP någothar sådant analysarbete knappast alls förekommit.
Det finns till och med omständigheter tyder på PU avvisatattsom
analysmaterial och propåer hjälp med analyser se Boforsom om ovan
och redogörelsen för UD:s roll i utredningen. Proaktiv utredning före-
kommer bara undantagsvis.

5° tillgångPU fick till dokumenterad brottsanalys först i och med GMP, dvs.en
1994.
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skulle haslagdettaanalyserifrågasättasför sig närkan i ochDet av
deklartdet stodgjortsborde haVår det när attbedömninggjorts. är att

rikt-någon särskildklart ipekadeutredningsåtgärdema inteinledande
återvänt,borde haelleråtervände,utredningenparallellt medning, att

dvs.offretsbiografen Grand,brottsplatsen,till enosv,personvapen,
komutredningen sedermeramånader efter mordet. När atteller ett par

samlades kringkrafternanaturligtdetChrister Pinriktas attmot var
iåter skältid ochemellertidrättegångarna fanns det attEfterdel.denna

vid det härborde dethändelserallabrister. Imån dessagörlig reparera
sedan.för längeha skettlaget

kanmotivbilderfråga alla deilikaledeskanDet sättas somom
basanalysförtjänatrubrikernaförekommandetill deassocieras aven

docksaken krävsdenställning tillefterlyser. Förvi härdet slag att ta
saknarmotivbildenstudie visarinledandeOmanalys.just attenen

ilösning PUmed arbetet. Denså mycketrelevans vunnetär numera
såvitt kanutifrån diffus,utreda tipsstället valt att menenm.m.-

denhänseendet sämstai detmotivbildoanalyserad ärbedömas -
från orealistiskautgårtipsbearbetariskerarlösningen. Man att som

aspekterrelevantamissariskerarsamtidigthypoteser att avsom man
denbasanalystillgång tillharinteeftersomtips,andra avenman

vår mening detEnligt ärmotivbilden/brottshypotesen.aktuella uppen-
Syd-avsnittenåtminstone ibehövtshadebasanalysergrundligabart att

kanskehadedelarandravapenhandel. IBoforsochIran/Irakafrika,
utförts.de Detförräninteräckt; detöversiktliga analyser vet manmer

inuppslagdehel delinneburit sorteratssåi fallhade att som nuen av
adekvatochrubriceraskunnatavsnitt hadeunder dessa ett annat mer

sätt.
gjorts.intebasanalyservarförsvårt förvarit utrönaharDet attoss
där inteintrycketfrånerhållit sida harPU:s attviDe gett manosssvar

Generelltiaktta.tyckerviangående de behovvårtdelat synsätt oss
dokumen-tillskeptisktradition,kriminalpolisen, närmast varaavsynes

Frångärningsmannaprofiler.gälleranalysarbete. Det även t.ex.terat
i behovetinstämtallmäntsida harförundersökningsledningens avman

få tillambitionuttrycktfrån tilltid attoch ävenanalysarbete enannan
förundersök-haravsnittenkonkretadePU. Istånd detta inommer av

så längenågot värde,inte harmotivanalyserningsledningen invänt att
vår meningEnligtSveavägen.koppling tillnågoninte finnsdet

motivbilder/brottshypotesermellaninteraktiontydligföreligger dock en
detandra ochalltså detinteutesluterspår tid och Detoch i enarum.

förstblir intressantmotivbild/brottshypotesfinns inget säger att ensom

5l Utrikes-avseendebedömningenkapitelförts idiskussionJämför den som
politisk analys etc.
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då spården i tid och Det också lätt konstateraavsatt är attrum. att
PU delarägnat sina till utreda tipsstora utgårenbartattav resurser som
från motivbilder/brottshypoteser det i tipset någonfunnitsutan att
koppling till Sveavägen. PKK-spåret det allt överskuggandeär
exemplet detta, det finns framgått andra motiv-ävenmen som
relaterade uppslag grundligt.utrettssom

vårDe enligt mening troligaste förklaringarna till basanalyser äratt
så sällsynta i PU dels kriminalpolisenär saknade och kompe-att vana

själva sådana, ocksåochgöratens inställdatt till värdetvagt avogtvar
arbete detta slag, dels utredningen saknat kraftfull,av attav en

övergripande ledningsstyming. I dessa hänseenden återvill vi hänvisa
till den i avsnittet CIA redovisade framställning PU gjorde tillsom
UD. Den visar PU dragit den riktiga slutsatsen frågoratt det slagatt av

förekommer i framställningen behöver besvaras för behovetsom att av
utredningsåtgärder skall kunna bedömas. Men den ocksåvisar PUatt
stått handfallen införnärmast hur detta skulle kunna ske och inte heller

fålyckats fram några Det naturliga hade frågeställningarvarit attsvar.
detta gåttslag via förundersökningsledningen, dennaav men synes

överhuvudtaget inte ha befattat sig nivåmed denna inom utredningen.
vårEnligt måstemening åviladet den för utredningen ansvarige, dvs.

förundersökningsledaren, tillse analyser det slag vi häratt att av
efterlyst kommer stånd.till såAtt inte skett tecken detär varitett att

alltför avstånd mellan förundersökningsledningenett stort, stort, och
den brottsutredande verksamheten i denna utredning.

brist påI basanalyser, också sakligt skulle de aktuellaavgränsasom
avsnittens innehåll, har PU oklara grunder in tips undersorterat
rubriker mångai fall förefaller missvisande. De uppslag förtssom som
till avsnitten Iran/Irak" och "Mellanöstern inkl Israel" tycks fram-som
gått många gånger ha insorterats där geografisk, nationell eller
etnisk grund. måhändaDetta spelar mindre såroll, länge utrednings-
personalen hittar det material söker, och PU skall kanske inteman
lastas för indelningen inte avsedd för offentligtatt är bruksom ger- -
det felaktiga intrycket det förekommit omfattande utredningatt uti-en
från de motivbilder/hypoteser rubrikerna i de internationellasom upp-
slagen associerar till. Som framgått den redovisade genomgångenav
förhåller det sig i alla händelser inte så. Som motivbilderlbrottshypote-

betraktade flertalet dessaär avsnitt outredda.ser av
Ser i ingångsuppgiftemastället till i de enskilda uppslagen ärman

de i allmänhet tillräckligt utredda. Den reaktiva utredning som
förekommit med andra ord tillfredsställande.är också,Den är som
framgått i redovisningen, omfattande, ingående ocksåoch oftast ut-
sträckt i någontiden. månI kan det påbristen basanalyssägas att
kompenseras det arbete nedlagts i utredningen enskildaav som av
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långtgåendeså uppslagenmånga utredningenuppslaguppslag. I är att
Från resursprioriteringssyn-överutredda.framståroch medtill som

analyserläggavarit bättre änpunkt hade det allmänt attsett resurser
hängdeuppslag redanlivrembildligt talat spännaatt som--

det slagetsynpunktermedvetnaVi dockstadigt i hängslen. är att avom
i utrednings-varit engageradedemsig orättvisalätt kan motte som

utredning ochtillräckligför vadexakt draarbetet. Att ärgränsen som
såinte enkelt"överutredning"betraktaseventuellt kan ärvad somsom

hårt påpassad granskad. Detochtiden varit ärPU helanär man som
för"både och livremhängslenanvändanaturligt just velat attom man

Två uppmärk-vill vi dockundgå kritik. sakerpå störandesäker attvara
sammanhang.i dettasamma

utredningssammanhangidetförekomstengällerDet av somena
Med deteller liknande."informationssvindlare"kallas menas personer

slag medutredningar dettavänder sig tillskäleller annatett avsom av
ovederhäftig. den härIi själva verketinformation,intressant ärsom

eller andraochinstabilafinns psykiskt mytomanerpersonergruppen
erhållaockså villmänniskoruppmärksamhet,sökerbara sommensom

detovederhäftiga information,något sini utbytefördelar slag motav
uppehållstillstånd studeraroch Denkan gälla ettannat. sompengar,

slås mängden iiföreligger PUutredningsmaterial det slag avsomav
infonna-misstänktaotillförlitliga uppgiftslämnare. Demeningdenna

problem i utred-så många praktisktdetionssvindlama utgörär att ett
många uppgifts-det finnsdet uppenbartSamtidigtningen. är attsom

förenat medemellertidkategori det rätti dennalämnare är stora
svårigheter pekaenskilda fallet med säkerheti det utatt person somen

också stämplasig oetisktinformationssvindlare. kanDet t.ex.attte
fel-utredningen medpsykiska problem försergrundden avsom

däremot kanså förklenande epitet,aktiga uppgifter med ett passasom
PKK-avsnittet. Mellanikälla Peterpåbra uppenbar svindlare somen

informations-förstås för flera slagsfinnsdessa ytterligheter utrymme
med fog hävdasdet dockreservationer kansvindlare. dessaMed att

CIA-William Hochi Ivanuppgiftslämnarnamerparten gruppenav
BoforsIran/Irak, Karl LAMellanöstern, Mravsnittet, Robert H

grad tordeeller mindreSydafrika iRiian SW och större storsamt
dessa, liksomFlertaletinformationssvindlare.betraktaatt avsomvara

kategori,höra tillkan misstänkasuppgiftslämnareandra sammasom

52 kapitelSeppo A seGMP-objekt m.m.,kapitelFler exempel GA seär
kapitel"Viktor G, B sekapitel NPKK-spåret, Eduardo D Avsnittse —

liksomförhållanden ,personligaoffrets"KartläggningAvsnitt T- ett an-av
kapitelresningsmaterialet Genom-i seförekommeruppgiftslämnaretal som

gång resningsmaterialet.av
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har dragit utredningsresurser, i flera fall för för detstora stora att egent-
ligen skall försvarbart. ifrågasätterVi från utredningensanses om man
sida ibland inte koncentrerat sig för påmycket de uppgifter som
lämnats och kontroll dessa, bekostnad trovärdighetsbe-av av en
dömning uppgiftslämnaren. Vi inser det felaktigt avfärdaatt attav vore

uppgift enbart för den frånkommer inte sigatt teren en person som
trovärdig och vi inte heller så.skall Men det kangöraattmenar man
heller inte rimligt fortsätta frånuppgifter tvivelaktigatt tavara nya en

påuppgiftslämnare allvar, de inledande uppgifter dennesamma som
lämnat, dessa inte någonlett Det troligtnär PU:särvart. att utsatta
ställning med massmedialt intresse och granskande lett utred-organ
ningen till överdriven försiktighet i dessa hänseenden. Ytterst detär en
fråga hur den övergripande ledningsstymingen fungerat. I praktikenom

inte förundersökningsledaren lägga sig i uppslag "över-synes om
Ävenutreds. i detta hänseende tycker vi idet denna utredning varitatt

för långt avstånd mellan förundersökningsledningen och självaett
brottsutredningen.

Den andra iakttagelse vi gjort sågäller det faktum många deatt av
uppslag vi granskat flera omgångari och lång tid. Detöverutretts
torde framgåttha redovisningen uppslag mycket väl kan haatt ettav

ad acta-lagts, tagits igen och ad ånyoacta-lagts för sedanutretts, attupp
vända, det dokumentationen framgårännu dettas utan att attupp en av

tillkommit någon information påkallat återupp-utredningensny som
tagande. sigDet detta resultat materialetärter ett attsnarare som av
processats omgångari och PU ställt successivt högre och högreatt
krav fullständig utredning. Utredningen uppslag kan därvidettav

långsträcka sig mycket tid, i princip hela denöver tid mordutredningen
pågått. vårI början såggranskning vi återupptagendenna typ ut-av av
redning tecken den inledande utredningen vidattsom senare
granskning inte bedömts hållfast förhålleribland det sigsom uppen-—

också så,barligen beträffande polisman A i kapitel 4 ocht.ex. attsom -
på såutredningen detta underkändesätt sig själv. Sedansägaatt

blivit tydligt för harmönstret i stället kommit betrakta det iattoss
första hand uttryck för den grundlighet och noggrannhetettsom som

Ölvebroutvecklades inom sedanPU Hans spaningsledareövertog som
1988. Det inte rimligt vända denna ambition såär PU ochatt mot snart

återupptagitsuppslag för ytterligare kontroll peka detta ochett säga:
där, detta dåligttydligen gjort, eftersom utredarna själva väljerse var

det igen. såDet skulle i fall fråninnebära det gransknings-att att
synpunkt hade varit låtabättre för gångPU det ad acta-lagtsatt som en
ligga, till undgående kritik påpekatsdet slaget. har vidareDet förav av

återupptagande uppslag kan ha medatt ett göraett attoss, attav
information flutit in i del utredningen, vilket inte behöveren annan av
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Ävenåterupptagna faktorer detuppslaget.synligt i det om avvara
på enskildavisar det det iinte kan förklara helaslaget mönstret att upp-

återupptagits intefinnas förklaringar till uppslagslag kan att ett som
framgår vi har i dettasynpunkteri det material vi granskat. De

utredningsomgångar mångaihänseende i alla händelserär att senare
påframstår "överutredning.fall överflödiga och exempelsom

Övriga uppslag

förhållanden i betydandepolitiska saknaravsnitt berör svenskaDe som
uppslag hardokumenterad basanalys. dessagrad Merparten aven

Säkerhetspolisen. Utred-emellertid tidigt stadium ochutretts ett av
redovisats iflera delar aktiv karaktär denningen i änär av mer som

deuppslagen med internationell anknytning. Det tyder attmesta som
tillgångutredningsåtgärdema till kunskaputförde i dessa delar hade om

aktualiserades. princip finns detorganisationer och Ide personer som
utredningen i dessa delar denanledning rikta kritik motatt somsamma

det finns anledning utrednings-framförts att anta attovan, mensom
åtgärderna utförda, sedda avsnitt för avsnitt.likväl blev kompetent

motstånd Olofgäller inte detta. politiskaI hänseende Det motett
i sinafanns under hans politiska gärning ochPalme ytter-somsom

svårartade och motbjudande former, dvs. det all-sigligheter tog som
såvitt någonstans ifinns vi finna intepalmehatet, kunnatkallasmänt

mening harutredningsmaterialet behandlat och analyserat. allmänI en
något sådant;föri för sig saknats skäl PU sig indet och ävenatt ge

alltför obestämd förpalmehatet tänkbar motivbild denär är attenom
vårttjäna brottshypotes. hade det enligtdirekt kunna Däremot syn-som

i utredningen denaturligt det anslutning tillvarit görasätt att av
fak-det gäller de uppslagsvenska politiska uppslagen. När som nu

föremål kanske mindre roll; deblev utredning spelade dettatiskt för
Olofinställning till Palmeaktuella grupperingarnas och personemas

utredningsåt-många gånger tillorsakeller mindre känd ochvar mer
för vad intehaft betydelsegärdema. kan det haDäremot större som

föremål allmänna diskussio-exempel i denblev för utredning. Ett en
återfinns i utredningsmaterialetförekommande motivbild intesomnen

förestående vissaOlof och i"Moskva-resan, tanken Palmesdvs.är att
Sovjetunionen, därvid skulle hakontroversiella besök ikretsar som

Bakomlegat bakombetraktas förräderi", kan ha attentatet.ettsom
U-båtsfrågan,några årlåg inflammeradedetta i sin den sedantur som

vissa befatt-statsledningen ochlett till konflikter mellanöppna
naturligtvis varitförsvarsmakten. hadeningshavare inom Detta en

kopplingmordutredningenskänslig sak vid inomröra utanatt ram -
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till gångbartSveavägen. dock inteDet iär ett argument samman-
hanget och mordutredningen har goda grunder flerabeträtt känsliga
områden. Vi kan inte det brist ytterlighets-änannat attse som en
formerna palmehatet, liksom dess kraftfulla polemiskamestav

PU.former, föremålinte gjorts till för basanalysen av
Några uppslag i denna del sig otillräckligt utredda. Det gäller Jter

och K i EAP-avsnittet. Stor energi lades ned utreda vilkaatt per-
ståtthade vid Schiller-institutets bokbord i Hallundasoner som

28 februariden 1986, dock resultat. Flera icentrum utan av personerna
framstårdet kärnan i svenska förhördesEAP de närmastesom som

månaderna efter Clifford ansågs såmordet. G och hans maka vara
intressanta assistansPU med FBI i mitten maj 1987att av av

åtgärdergenomförde förhör med dem i USA. I ljuset dessaett av
framstår utredningsåtgärdemadet inkonsekvent angående Kattsom -
vilken den enda i EAP-avsnittet tidigare hadesynes vara person som
misstänkts för våldhot riktat det socialdemokratiska partietmotom -

ingående.inte varit Efter vissa resultatlösa adresskontroller imera mars
1986 skedde åtta år.ingenting under drygt samband slagningenI med
den 19 december 1994 antecknades "enligt uppgift befannK sigatt
utomlands. Det det hade varit befogat vidta snabbare ochattsynes som

utredningsåtgärderintensivare beträffande honom.
månEtt i viss likartat föreligger beträffande vilkenmönster om

det korn tips in till redan den 1986.PU l Senare tipsades PUett mars
lånaJ hade velat för kunna köpa pistol ochäven att attom pengar en

sedan mörda Olof SomPalme. redovisats har försöken utredaatt
uppgifterna kring emellertid varit sporadiskaJ och resultatlösa.

53 gämingsmannaprofilen beskrivs påI det flera ställen brist det inteattsom en
finns analys palmehatet GMP och25 44. En kortnärmareen av s. passage-

Ubåtsfrågan någraavslutas följande GMP marin-41: Närsättom s.
officerare enskilt och i gick till attack Palme under senhösten 1985motgrupp

förhållningssättintryck mjukPalme i sitt Sovjet ochatt motgavs var man
protesterade våren året därpå.planerat besök i Moskva underPalmemot ett av
Det massmediala intrycket torde ha varit Palme vissa betraktades närmastatt av

åtminstonelandsförrädare, sådan.potentiell bedöms dock inteDettasom en en
någotha förklaringsvärde för mordet, särskilt inte enklare analys tordesom en

ha visat den förväntade effekten eventuellt skulle utebli. Viatt ett attentatav -
delar inte den sistnämnda delen bedömningen; analysen inte enkel ochärav

inte självklart.svaret
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avseende Christer6 Utredningen P

innehållKapitlets

Utredningen Christer P har sedan hösten varit Palmeutred-1988mot
huvudspår. den resnings-ningens Det korn till uttrycksenast genom

1997/98. Det inte möjligt redo-ansökan behandlades under är attsom
utredningsarbetet helhet beakta utred-visa och bedöma utan attsom

åtChrister därför denna.ningen avseende P. Vi ägnar kapitelett
frånförsta kapitlet beskriver det rättsliga skeendet, deDen delen av

vårenangående Christer från till dom-första tipsen P 1986 Högsta
på Riksåklagarens ansökan resningstolens avslag om sommaren

deI det sammanhanget uppmärksammar i särskilt avsnitt1998. ett
målsäganden Palme och omständig-avgivits Lisbethutsagor avsom

heterna därikring.
två Sammanfattandehänseenden redovisar rubrikenl under

beträffande första gälleranmärkningar bedömningar kapitlets del. Det
Christer P innan den egentliga förundersökningenutredningen mot mot

igång. Palmeutredningenshonom korn Det gäller vidare sätt att uppta
förhållaLisbeth Palmes och i övrigt sig till hennes medverkan iutsagor

utredningen.
delen kapitlet resningsmaterialet,Den behandlar det s.k.senare av

Christer ingavs till Högstadvs. den avseende P 1997utredning som
vårtdomstolen. Det beaktande syftet med uppdragär i stortavav

förhållandet åberopatsmaterialetintresse redovisa detta. Det attatt
vår redovisning bör be-inför Högsta medför inte det idomstolen att

påhandlas i Där materialet rättsligtän utredningen övrigt.sättannat
bedömts Högsta redovisar detta.domstolenav

påVår påframställning förutom redovisning inriktadi denna del är
nåtts. tillde utredningsresultat För själva kunna ställningatt ta omsom

något alltsåpå Christer P befogad inteutredningens inriktning varit -
angåendekan undvika har anlagt vissa synpunktergöraatt -

underlagmaterialets utredningsvärde. Med detta detmenar
utredningsåtgärderför vilka fortsattamaterialet avgörandet av somger

förhållandepåbefogade, bör fördelas detta uppslag iår hur resurserna
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ingår också åtgärdertill andra l begreppet huruvida vidtagna förtosv.
utredningen vidare eller inte.

diskuterarl avslutande avsnitt samlat utredningenett motmer
Christer P och Palmeutredningens vägval därvidlag.

våraSamtliga synpunkter anläggs den självklara bakgrundenmot
Christermisstankarna P inte styrkta och utredningenäratt mot att

någonsyftar till klarläggande misstankarna har grund ellerett av om
inte, varvid i bägge fallen skulle lika värde.resultatet stortvara av

således genomgående ChristerResonemangen oberoende Pzsär av
eventuella till gärningen.skuld
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fortsattåtal domochUtredning,6.1 samt

utredning

Översikt Christer Putredningen6.1.1 över mot

första tiden;denredan underChrister PriktadesintressePolisens mot
Åt-mordkvällen.förehavanden1986 sina28 majhördes denhan om

år hördesUngefärförhör.vid dettastannade dockgärderna ett senare
sinlämnatuppgifterkontrollförhan ompersonen annansomav

uppgifter1987 inkommordet. Sentförvid tidpunktenvistelseort attom
uppehållit sig i mord-skulle hahanfantombilden,likChrister P attvar

i Christer P:sförekomstmordkvällen,underkvarteren av vapen
lägenhet m.m.

utredningsåtgärder delenunderpolisensmedsambandI att senare
bio-mordplatsen,kringtill kvarterenkoncentreras1988 kom attav

förintressetväcktesspelklubben Oxen,ochgrafen Grand ävenm.m.,
år hämtades han14 decemberDenChrister P.uppgifterna sammaom

videovalkonfrontation viaPalme vidLisbethEfter dettill förhör. att en
därefterhäktadeshan. Hananhöllsgärningsman,honomutpekat som

tvåunder detill ochi häkte framförblevtingsrätt ochStockholmsav
fällde i domtingsrätthållas. Stockholmsrättegångar korn att ensom

mord;förChrister tilljuli 1989 Pnämnden idikterades ansvaravsom
Christer P. Sveafrikändejuristdomamatvå ledamöternalagfamade

fri foträttegången Christer Pi hovrätteneftertidförsattehovrätt en
meddelad dom,2 novemberi denhonomfrikändeoch som varen

kraftlagaRiksåklagaren överklagade inte domen,enhällig. vannsom
1989.decemberden 1

för dennesdelvisför Christervisa intressefortsattePolisen att
närmade sigintekontroll hanfördelvissäkerhets skull, attavegen

honommisstankarnadelvis förochmålsäganden Lisbeth Palme motatt
angående Christerutreddes de tipsdom, bl.a.kvarstod hovrättenstrots

Christerförundersökningenprincip fortsatteflöt in.P I motsom
rättegångarna.införintensitetmindredock med änavsevärt

förundersökningsledningen,personbyte i1996, i samband med ett
ochutvärderai syfteåter Christerutredningenfokuserades att

domen.friandeframkommit efter denmaterialkomplettera det som
RÅ fanns1996, enligtövervägdes senhöstenFrågan resning menom

Våren 1997iresning HD.grund för begäraintevid den tidpunkten att
material ladesframtagetmed övrigttips, tillsammansinkom vissa som

december 1997.till iingavs HDresningsansökan,förtill grund somen
enhälligt;Avslagsbeslutet1998.28 majdenavslog ansökanHD var

aktig mening.skiljförekombeträffande motiveringen en
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Från förundersökningsledningens sida har förklarats intresset föratt
Christer P möjlig gärningsman alltfort kvarstår.som

6.1.2 Utredningsåtgärder i anslutning till mordet

Christer Pzs aktualiserades relativt tidigt i utredningen. finnsDetnamn
från varandra oberoende tips frånhonom apriltre 1986. Med tankeom

Christer P känd kriminell tidigare begåttatt var en person som grova
våldsdåd i Stockholm finns det skäl hans bör haatt anta att namn
aktualiserats bland utredningsmännen påäven tipssätt änannat genom
utifrån

Den 9 april 1986 lämnade anställd vid Rättspsykiatriska klinikenen
på Huddinge sjukhus uppgift Christer P mycket lik fantom-attom var
bilden skuggan. Det Christer påP suttit rättspsyketattav angavs

han stuckit någonned med bajonett och därförsamt att kallades
"bajonettmannen". På uppslaget har antecknats: långP 190- -
Farlig psykop. "Bra typ" Pri: 3 Vidare finns noteringsamt en-

spaningschefen tagit del uppslaget den 10 april 1986.attom av
Två dagar den 11 april, inkom den 9 april poststämplatettsenare,

brev, enligt vilket Christer P mycket lik fantombild 2, dvs. bildenvar
skuggan. frånBrevet kom namngiven intagenav en person som var
fängelset Hall och tidigare suttit i fängelse samtidigt medsom

Christer PåP. det i anledning brevet upprättade spaningsuppslagetav
Ärhar antecknats: Bajonettmördaren P. intressant detnärtyp,som

gäller skuggan psykopat" Prz:3. Spaningschefen har enligtsamt
notering tagit del uppslaget den 12 april 1986.en av
Den 22 april år ringde namngiven från kansliet påsamma en person

Kumla-fängelset. Han under 1983 vidatt sattuppgav en person namn
Christer P anstalten för mordförsök. Christer P enligt uppgifts-var
lämnaren fullkomligt galen. Uppslaget mycket kortfattatär upp--
giftslämnaren måste rimligen någotha vad fåttsagt mer om som
honom kontakt med mordutredningen och saknar anteckningaratt ta -

den finns ovannämnda uppslag. Dettypav som anges som
fardigbearbetat den 29 augusti 1986.

I promemoria professorn vid Polishögskolan Leif G W Persson, date-en av
rad den 23 november 1994, Christer P han dyker i utred-attanges om upp
ningsmaterialet tänkbar gärningsman redan söndagen den andra 1986som mars

datorn plockarnär fram tidigare våldsbrott den aktuella platsen"man ur
promemorian ingiven till den tidigare Palmekomrnissionen uppdrag dessav
ordförande Sigvard Marjasin.
2 Pri:3 informell prioriteringsklassning,är betyder uppslaget ären attsom
prioriterat siffran 3 betyder högsta prioritet.
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infor-rubriceratuppslagvidare iChrister förekommerP:s ettnamn
från narkotika-polisenshärröraUppgifternauppgifter.mella synes

Harri m.fl.,Sigvard C Minfonnation,spaning. Bland rörsomannan ,
vidKrister P;skaffat torpedenHarri till sin hjälpM namnetsägs att

handanteckning: "Bajonett-tillhänvisarasteriskfinns ensomen
de tidigare1986 och liksomaprildaterat 14Uppslagetmördaren är

Pri:3prioriteras,skallåsatt notering detatten om
utred-ibli centralsedermera komSigvard C, att personensom

gånger anled-medupprepadetidigt ochhördeskring Christerningen
tidenvidi mordkvarteretförehavandeniakttagelser ochsinaning av

frånefter tips19hölls denförsta förhöretmordetkring annanmars,
Sigvard1986 inkom18 augustiföljde.ytterligare förhör Denperson,

för lämnamordutredningeninitiativ, tilltillC, atteget upp-synes
Sigvard COxen.han drev,den klubbbesöktgifter gäster somom

därifrångåttochmordkvällenklubbenChrister besöktPattuppgav
förstå blivitChrister Psade sigSigvard Cefter klockan 22. attstrax

ville be-fantombildema,liknadeeftersom denneutpekad, menaven
och skulleOlof PalmeanhängareChrister Patttona avvar en varm

framgår intenågot illa. Detinte honomi världen"för allt göra om
framstårdetuppgifter andralämnadeC gäster,Sigvard även menom

informationinitiativ lämnaenda ärendehans egetatt omvaromsom
P.3 demväl meduppgifternaanmärkaskan stämmerChrister Det att

Czs initia-Sigvardmaj nedan ochhade lämnat i sesjälvChrister P att
förmordutredamas intresseavledakantiv ägnat attsammantaget synas

Christer P.
utredningsåtgärd vidtogsdokumenteradeendaDen motsom

frånåtergivna härröruppslagentid de ärunder denChrister P ettovan
spaningsuppslagetdet upprättade25 maj 1986. I sägs:hembesök den

krinspsin bostadChrister iMåndagen besöktes P-86 kl 11.15den 26/5 av
och Anders L.Lennart P

city.Christer inne i Sthlmsbefann sigMordkvällenFöljande framkom:
heter BKunder jorden2club OxtorgsgatanHan besökte som--

Sigvard känd buse.vid Ckilleträffade han bl.a.OXEN. Där namnen -
16.Sigvard bosatt TegnérgatanC är

därifrånoch avvekkvällenvid 19-tidentill klubbenChrister anlände
till"pendeln" hemochdå Centralenhan gick tillefter 2200 togstrax

sågick2330-tiden ochvidChrister kom hemRotebro. genastgott somca:
och08-tiden, gick hanvaknade vidPå hansig.och lade närmorgonen

3 rubriceradesangående Christer ochPi uppslagetTipset registrerades mot-av
Övrigaangående förhörChrister P.uppgifternauppföljningtagaren avsom en

avsnitt.i andrafrån tid registreradesdennamed Sigvard C
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hämtade tidningen DN och fick då vetskap mordet. Eftersomom- -
Christer sannär vän till Olof Palme han sig vid köksbordetsatteen ner
och grät.

Uppslaget färdigbearbetat, dvs. lagt ad den 29 augustiacta,anges som
1986.

Till de tidiga uppgifterna Christer P hör utredningen kringävenom
Ulf Sp. Den 15 oktober 1986 lämnade dåUlf Sv, han i narkotika-en
utredning rutinmässigt tillfrågades han kände någottillom om
statsministermordet, uppgifter identifieradattom en person, senare som
Ulf Sp, gjort underliga uttalanden mordet. Det framkom inte vadom
uttalandena gått på. Utredningsmannen fick intryck Ulf Svut attav var
rädd och uppjagad han talade detta. drygnär En vecka togom senare
Ulf Sv kontakt med polisen för tillbaka det han han hadeatt ta sagt;
varit onykter vid tillfället och velat briljera. Vid detta tillfälle uppgav
Ulf Sv hans gåtttips Ulf Sp skulle kännaatt mördaren. Dettaut att
stämde emellertid inte, enligt vad han Han hade,nu uppgav. uppgav
han vidare, varit med Ulf Sp och velat igen. intresseAv ärosams ge -

Ulf Sv vid detta andra tillfälle alltså korn lämna informationatt att som
han det första spaningsuppslaget döma faktiskt inte hade lämnatattav
tidigare, dvs. uppgiften Ulf Sp skulle bekant med mördaren.att vara

också såDet återgessakenär i förundersökningsprotokollet, där det
spaningsuppslaget redovisas först.senare

Ulf Sp uppsöktes den 11 november 1986 polismannen Göran W.av
Ulf Sp då han mordkvällen befunnit sig i lägenhetattuppgav en
tillhörande Christer dit han anlänt vid 21-tiden. Han vaktade
lägenheten Christer sina dönnycklar. Christer P komtappatsom
tillbaka vid 01.00, varefter Ulf Sp begav sig hem till tillfällig bostaden
i Rotebro. Han kom dit efter 01.00. I det kortfattade uppslagetstrax
kommenterade Ulf Sp vidare hur det kunde komma sig han skulleatt

någotmisstänkt, han fann konstigt. framstårDet utred-vara som om-
gåttningen fastställa huruvida Ulf Sp skulle kunnaut att vara

identisk med gärningsmannen medan intresset det tips in-av som
lågkommit i uppgiften Ulf Sp kände till begått mordet.att vem som

Detta bestyrks åtgärddokumenterade inästa uppslaget. företogsDenav
den 23 april således1987, halvårnästan ochett utgörssenare, av en
förfrågan till Christer det åtgärdenP. I över upprättade spaningsupp-
slaget följande:anges

Ulf Sp, den i tipset utpekade, har uppgivit Christer P alibi för sinasom
förehavanden den 28 feb 1986.
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jagtelefon ochkl 13.10april 1987den 23kontaktades idagChrister P per
1986 varit28 febhan dentalade för honom uppgett attatt en personom

lägenhet.i hanshemma

mig vid 19-kom tillUlf handå SpDetsvaradeChrister P spontant: var -
jagi lägenhetenkvar näråkte och fickin tilljag20.00-tiden innan stan vara

åkte."

amfetaminskaffa litejag skullehoppadesför hanstannade kvarUlf Sp att
något."ifick intei jaginnehonom tagstan, men

låg golvet ochhan23.30-tidenvidtill lägenhetentillbakaNär jag kom
sig.rusetsov av

vad klockanåkte exaktheminnan hanUlf Sp kvar vet varett tagvar -
då.

medtillsammansPalmemordetpolis iblivit hördtidigareJag har av
måste hamordkvällen niangående förehavandenminaSigvard C papper-

maj 1986.poliser hit ifyradetdet hos varer,

uppgifterDessaströk under: stämmerochtillfogade,Utredaren -
Ärende ursprungliga4248 detbifogas. M4248 ärärendet Mkopior i -

fråntipsenrelateradefinns deangående därChristeruppslaget ovan
april 1986.

dagenacta-lagtadfardigbearbetatangivetUppslaget är som
därefter.

förundersökningenegentligaDen6.1.3

tid-vid vilkenutredningsmaterialet utläsa närmaregår inteDet att ur
spår Vadi utredningen.substantielltblevChrister Ppunkt ett som

utred-följdväcktesChrister Pframgår förintresset attär att avsom en
biografenbrottsplatsen,inriktades1988höstenningsinsatsema mot

tidigt redo-hadeOxen. FleraspelklubbenGrand och även personer
inomgjordevilketavvikandeiakttagelser ut-visat att manman,enav
Grand-Grand eller sedermera"Gubbentalaredningen kom att om

Miss-olika män.för sig hai ochiakttagelsema kanmannen avsett
Christer Pnågon dem kundeelleriakttagelsertanken dessaatt avseav

spårFrampå hade dettasenhöstentid.funnits vid dennatorde ha
faktumdetViss ledningfått substans.uppenbarligen attdock germer

24 oktoberKD denavsnittregistreradesuppslaget egetettsom
1988.

förundersökningsledningen hos1988 ansöktenovember16Den
förgrundtelefon. SomChrister P:stillstånd avlyssnatingsrätten attom

anslutningihade redanföljande. Detsammanfattningiansökan angavs
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till mordet inkommit tips angående Christer P. Christertre P:s bak-
grund beskrevs, bl.a. han tidigare dömts för det s.k. bajonettdråpet,att

begåttsdetta och dåhan begagnat flyktvägen Tunnelgatan,attvar
Brunkebergstunneln, David Bagares till lägenhet på Smalagata en
Gränd. Det hade vidare framkommit Christer P ofta besökteatt en

bodde på Tegnérgatan där denna korsar Sveavägen ochperson som att
Christer P inför dessa besök brukade ringa till frånpersonen en
telefonkiosk belägen vid biografen Grand. Vid förhör med personer
med anknytning till klubb Oxen hade framkommit Christer P varitatt
på klubben under mordkvällen, gått därifrån god tid innanmen en
mordet inträffade. Det fanns vidare uppgifter Christer återkomPattom
till Rotebro, där han bodde, omkring klockan vilket i såett natten,
fall inte stämde med vad han själv hade uppgivit för polisen 1986.
Vittnen tvåsig dagar före mordet ha revolver i denuppgav sett en
lägenhet Tegnérgatan Christer iblandP brukade besöka. Frånsom
vittnen hade uppgivitsäven Christer P hade inramad bild Olofatt en av
Palme upphängd i sin lägenhet. Slutligen omnämndes Christer P:s
bekantskap med bombmannen, dvs. Lars T.

Ansökan bifölls och Christer telefonP:s korn avlyssnas frånatt
denna dag och fram till det han fråndvs. den 16att november tillgreps,
den 14 december. I samband med tillståndet förlängdes framkomatt att
avlyssningen inte särskilt mycket. Bl.a. hade kvinna i Christergav en
P:s närhet ringt Christer P och frågorställt kring mordet. Christer Pupp
hade visat sig oberörd detta och hans reaktion kunde ingetav av av
värde för utredningen utläsas.

Det har från PU förväntningarna spåret Christeruppgetts att P
inte påfallande höga inom utredningen vid den tidpunkten ochvar att

målsägandennär Lisbeth Palme vid videokonfrontationen pekade ut
Christer P gärningsman innebar detta därför dramatisk vänd-som en
punkt i utredningen.

I och med det förändrade utredningsläget och misstänktatt en
gärningsman hade frihetsberövats koncentrerades PU:s arbete påhelt
Christer P.

Förundersökningen finns sammanfattad och dokumenterad i det för-
undersökningsprotokoll åklagaren in till Stockholms tingsrätt närgav
åtal väcktes ungefär halvår den 29 maj 1989.ett senare,

Förundersökningsprotokollet omfattande,är det baraäven utgörom
liten del det totala utredningsmaterialet.ytterst Det uppdelat ien ärav

huvudprotokoll I, bl.a. innehållerett sammanfattandesom en sam-
manställning utredningen och misstankarna Christer delav mot en
rörande den misstänktes II, del rörande brottsplatsen ochperson en
vittnesförhören III, kriminalteknisk redovisning IV samt en
avdelning V med icke offentliga förundersökningshandlingar. Därut-
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materialet,omfattartilläggsprotokoll. Sammantagetfinns antalöver ett
3700 sidor.överblicka,som-inte helt lättär att ca

medoffentligt i ochförundersökningsmaterialet blevhelaI stort sett
rättsmedicinskainnehållersekretessbelagda delenåtal väcktes. Denatt

krirninalteknisktOlof Palme,från obduktionen ut-handlingar ettav
Olof ochfrån analyserdraskanlåtande rörande slutsatser avsom

telefonavlyssningpromemoria rörandePalmes kläderLisbeth samt en
Sigvard C.av

förförelåg vid tidensådan denChristeravseendeUtredningen
tillgänglig för allmän-alltså delen varittillrättegångama, har största

vårt uppdragvi intebakgrundenMot densedan länge.heten attanser
utredningsmaterialet iredovisningövergripandekräver änannat aven
lämpligen skekanredovisningenövergripandedel. Dendenna genom

framställ-sammanfattandedelar denåtergivande utdragett uravav
huvudprotokolletfiningen

ledningcentralpolisenslarmadesfebruari 1986 kl. 23.2328Fredagen den
med anled-LAClarmcentralenJärfälla Taxi viaStockholmiODL av

Sveavägen-Tunnel-korsningennågon blivit skjuten vidning att personav
Göstamed polismännenradiobilen 2520fannsl detta momentgatan.

taxichaufförstoppadesDeoch W Kungsgatan.Söderström Ingvar av en
vid Tunnel-skjuten Sveavägenblivittaxiradionhört i att en personsom

ipikétgruppenSamtidigtdit.körde omedelbartoch de mottoggatan,
via radio larmetKjellpolisinspektörenbefälradiobil 3230, under omav

kördeochdå Beridarbansgatanbefann sigPikétgmppenhändelsen.
efternågra sekunderditanländeSveavägen. Dei riktningomedelbart mot

vid23.23 fanns Norravid larmet kl.radiobil 1230,pikétbuss, somen annan
GöstapoliskommissarienPå fanns dessförinnanplatsenBantorget.

också observeradesvilkenradiobilen 2520,anlänt medSöderström, avsom
Ö då in Sveavägensvängdepikétbussen, denKjell ipolisinspektören

mordplatsenfunnitspolisfordon bör hafrån SamtligaKungsgatan. tre
gång-platsen Sveavägensobserverade östrakl. Polismännen23.25.

Tvåsvårt skadad.liggandebana, mitt för Tunnelgatan ryggmanen
hjärtkompression ochformåterupplivningsförsök igjorde avpersoner

andning.konstgjord

---

för polismännentillkännaPalmefru LisbethPå sigbrottsplatsen gav
Ö m.fl., och detKjellpolisinspektörGösta Söderström,poliskommissarie

Olof Palme.statsministerhennes make,mordoffretklartblev snabbt att var
från23.23.4023.24vid omkring kl.till platsenAmbulans hade larmats

4 utrednings-delarallmännauteslutitsFrån sammanfattningen harden avmer
andrautredningenförredogörelsemakortfattadede relativtmaterialet och av
tagitsunderstrykningarbl.a. harredigering skett,har vissuppslag. Därutöver

bort.
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Sabbatsbergs sjukhus, ambulans hade samtidigt stoppatsmen en annan
Sveavägen och fanns plats. Med den sistnämnda ambulansen fördes
Olof Palme till Sabbatsbergs sjukhus. Kl. 23.28 23.28.30 förvamade
ambulanspersonalen akutmottagningen sjukhuset de vägattom var
dit med med skottskada i bröstet. Körtiden beräknas till tvåen man ca
minuter. Vid ankomsten till sjukhuset gjordes bedömningen Olof Palmeatt
kliniskt död.var

---

I anslutning till makarna Palmes besök biografen Grand Sveavägen
gjordes flera vittnesiakttagelser. Bl.a. observerades kraftigt byggden man,

lång,185 från åtminstone tidpunkt före kl. 23.00ca cm straxsom en uppe-
höll sig utanför biografen. Denna observation och andra liknande blev
föremål för spaningsmässig bearbetning, åroch den 11etten senare mars-
1987 efterlystes ytterligare vittnen via massmedia. Av särskilt intresse var-
iakttagelser beträffande alltså befunnit sig utanför biografenen man som
kl. 22.50 måste22.10 vår23.10, anm den därsamt settsavse man som-
stå i närheten makarna Palme efter filmens slut och sedan följt efterav
dem. Vittnesefterlysningen skedde förutsättningslöst och angivandeutan av
något signalement. Några Vittnesuppgifter tillkom, ingennya men person

sig till såsomkänna identisk med den vid angiven tidpunktgav man som
uppehöll sig utanför biografen. Denna omständighet förstärkte
misstankarna den okände kunde ha med mordet Olofattom personen
Palme Förundersökningengöra. kom därför till del inriktasatt att stor
identifieringen denne fråganoch ocksåhuruvida hanav man om var
identisk med den stått i närheten makarna Palme och sedanman som av
följt efter pådem Sveavägen i riktning söderut. Flera har hörts ipersoner
denna del förundersökningen fram till hösten 1988.av

---

Makarna Palme hade efter filmens "Brödema Mozart" slut kl. 23.10- -
ca till utanför bokhandeln Sveavägensstannat sida, södervästra strax

biografen Grand. De för kort stund tillsammans medom var en sonen
Mårten Palme och dennes flickvän innan frånde skildes dessa. Makarna
Palme beslutade hem. De gick Sveavägens sida,att västrapromenera
söderut längs med och staketet vid Adolf Fredriks kyrka. Efter hamuren att

Adolf Fredriksöver Kyrkogata valde depasserat till Sveavägensöveratt
sida.östra Där stannade fru Palme vid butiken SARI och ägnade korten

uppmärksamhet dess skyltfönster. Under den fortsatta promenaden
Sveavägen söderut gick fru Palme till höger maken Olof. De tittade iom

någotytterligare skyltfönster. I höjd med tobaksaffären, 60-talett meter
Sveavägens korsning med Tunnelgatan, de vittnet Nicolamötte F.norr om

Denne observerade gick bakom.snetten man som

En stod vid butiken Dekorima, invid det ‘avfasade’ hörnet vidman
Tunnelgatan enligt vittnet Inge M. När makarna Palme förbipasserade
honom, gick han fram bakom dådem, och de befann någonsig meter snett
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två dem.skottsnabb följdhan iavlossadegathöm, motframför nämnda
till högercentimeterryggtavlaOlof Palmesträffadeförsta skottetDet ca en

Lisbethträffade fruskottetdet andraskulderbladen;mellanmittlinjeom en
Palme.

från brottsplatsen observe-flyktgämingsmannensochHändelseförloppet
flera vitmen.rades av

varierande.gärningsmannens ärbeträffandeVittnesiakttagelsema vapen
ochlång Anders Dmed pipauppgift revolverTvå vittnen lämnar om en

Hans J.

i offretshellerkula ochanträffades ingenbrottsplatsundersökningenVid
kropp.

kroppenpasseradeOlof PalmestatsministerdödadeDen kula genomsom
vid brotts-12.201986 före kl.den 2anträffades söndagenoch straxmars

invidlåg snömoddeniKulanElisabeth B.Sveavägenplatsen av
från skottetplats därT-banenedgången, denfyratilljalusigallret meterca

hadeLisbeth Palme,skadade fruandra kulan,Olof Palme. Denträffat som
den06.30-tiden lördagen 1innan, vidAlfred dagenanträffats T marsav

fastigheten Sveavägenutanförför anträffandet1986. Platsen trottoarenvar
går från fastighetenstvålåg omedelbart intillden vattenrännor29. Där som

Avståndet från mord-körbanan.ochhusliv, tvärs över ut mottrottoaren
40platsen är meter.ca

benämningen kulaanträffadesförstkulaförundersökningen har denI som
kulamordkulan, benämnesandra kulan,den är nummersomnummer

Metalkaliber 38fabrikatet Winchester-Westem,Båda kuloma är av
nämnda fabriks 357 Magnum-patroner.laddas ivilkaPiercing,

spårkarakteristiskauppvisar dekulomahar visatUndersökningar att som
från revolver.uppstår avskjutningvid

Statensharavskjutitsfrågan huruvida deBeträffande vapenur sammaom
utlåtande uttalatLinköping iiLaboratorium SKLKriminaltekniska att
Bundeskriminalamthandlardetintet talar emot att vapen.om samma

intesakkunnigutlåtande anfört, det kani enty-i Wiesbaden harBKA att
påvapenbåda avskjutitspåvisats, kulomadigt attmenatt ur samma

någotinte hellerform talaravfymingsspåren uppvisargrund att sammaav
vapen".ochemot ett samma

utlåtande detintehar iUSA,i Washington,FBI-Laboratory ansett vara
från lopp.avfyratsfastslå huruvida kulomamöjligt att samma

utlåtandeinstitutionemaskriminaltekniska attför deGemensamt tre
bekräftas.enligtammunitionstypenkaliber ochfabrikat,kulornas ovan

för vissa slagsspår typiskafastslås uppvisar dekuloma ärVidare att som
bredd.med 2,5bommarspår högervridnafemrevolvrar, dvs. mmzsav
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Revolvrar fabrikaten Smith Wesson, Sturm—Ruger, Llama, Escodin,av
Ruby, Taurus och ifrågakommaKassnar kan såsom mordvapen.

Undersökningen makarna Palmers klädespersedlar har givit vid handen,av
det påvisatsdessa sådana partiklar krutstänkatt beträffandesom

kemisk sammansättning medöverensstämmer vad gäller för densom ovan-
nämnda ammunitionen. Statens Kriminaltekniska Laboratorium SKL i
Linköping har i sakkunnigutlåtande den juni18 1987 anfört blyisotop-att
fördelningen i från makarna Palmes kläder väl överensstämmerproverna
sinsemellan. Likaså överensstämmer blyisotopfördelningen i kuloma från
mordplatsen frånavviker fördelningen i samtliga jämförelseprover.men
Detta tillsammans med resultatet undersökningen tändsatspartiklarav av

det osannolikt frångör kuloma mordplatsen skulle andra deatt änvara som
skjutits makarna Palme.mot

Den kriminaltekniska bedömningen skottavstånden har gjorts utifrånav
vad kallar blybilden. Detta undersökningsförfarande vid handen,man ger

Olof Palme blev skjuten i från avståndatt 20 10ettryggen av ca cm cm -30 vid tillämpning felmarginal hållet.10 vardera Frucm av en cm
Lisbeth Palme blev beskjuten från avstånd 70 då100 honett av cm cm,-
träffades tangerande skott i skulderområdet.ettav

Skottvinkeln förhållandei till kappans fru Palmes mockakappas yta
uppgick till 10 15 grader.—

Ovannämnda fakta kring brottet och brottsplatsen liksom de kriminal-
tekniska slutsatserna överensstämmer med vad framkommit vidsom
vittnesförhören och vid analys händelseförloppet. Brottsplatsundersök-av
ningen och dess resultat i framgårövrigt det särskilda protokollet i denav
kriminaltekniska redovisningen.

---

Spaningsledningen vid RK-A2 beslöt i slutet augusti 1988 prioriteraattav
fortsatt spaning och utredning beträffande fakta kring brottsplatsen och
speciellt uppgifter grovkalibriga i närheten brottsplatsen. Vidom vapen av
överläggningar åklagamamed i augusti 1988 överenskoms spaningsin-att

skulle fokuseras Sveavägen ocksåsatsema spelklubben Oxen,men
belägen inte långt från brottsplatsen. Samtidigt bearbetadesom var en

mindre tidigare spaningsuppslag, enligt vilkaettgrupp av spanare par
Kicki gjortE vissa iakttagelser hemma hos i Rotebro,en person norr om
Stockholm. Hon hade besökt lägenheten tillsammans med viden person

Harri M, uppenbarligen bekant med lägenhetsinnehavarennamn som var
identisk med Christer P. Hon hade särskilt den sistnämndenoterat, att var
väldigt lik fantombilden, idet lägenheten fanns inramatsamt att ett

Olof Palme. Efterporträtt besöket i lägenheten i Rotebro, blev Harri Mav
gripen för olaga vapeninnehav innehavet det s.k. Eskilstuna-vapnet,av
Smith Wesson, 357 Magnum, den april13 1986.
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närvarande vid detKickimed EtillsammansVittnet Kjell N, ovanvarsom
också 1988. Kjell Ni oktober1986, hördesi aprilrelaterade tillfället

varit och hälsatkunder haChrister Pvid förhöret att en personuppgav
Uppgifterbrottsplatsen.närhetenbor ivid Sigvard C, avsomnamn

iChrister lägenhetfunnits i P:sockså skulle halämnades att vapenom
anknytninglämnadeKicki ERotebro. Kjell N liksom utsagor som gav en

Cbådas anknytning till SigvarddessaChrister och Harri Mmellan P samt .
besöket hosuppgifterKicki E:si februari 1988Harri hördesM omom

besöketverifieradei april 1986. Han ägtChrister i RotebroP att rum men
något i Christer Pzsdå skjutvapenha funnitsförnekade det skulleatt

till Sigvardockså bekräftat sin anknytningvid förhörHarrilägenhet. M har
Eskilstuna-357 Magnum,Smith Wesson,C och till den revolver

våren 1986.överlämnade till honomdennevapnet som
fåsjälv begärtoktober 1988, sedan hanunderSigvard C hördes attsenare

gälltförhörtill tidigare förhörupplysningarkompletterandelämna som
anledninghan medförhör han,Christer P. Vid dettaärendet att avuppgav

utanförfram och tillbaka"vankattidningsskriverier somom en man
sig detaljer.biografen Grand, erinrat nya

fått hon förkännedomvid Maj NbekanthadeHan attomnamngenom en
sammanträffat med ihon"mystiskt manpolisen berättat somom en

tyckte han16. Vidarebostad, Tegnérgatantill Sigvard Czs att press-porten
Grand stämde inutanför biografenuppgifterna utseendet mannenom

Christer P.

1985någon gång decemberi slutetvid förhör honMaj N att avuppgav
iin henne16, vägrade släppautanför Tegnérgatanmött attsomen man

blick och ikläddstirrandehotfulla ögon ochhadeMannenporten. var
och det harSigvard C,jacka. hosmilitärgrön De möttes senareen

ifråga Christerframkommit P.att varmannen

Christerframkommit PChrister harmed Sigvard C och PförhörVid att
dåfall denne inteSigvard C. dehos Iamfetaminhade regelbundet hämtat

vankade framChristerhände det Pi telefon,och svaradehemma attvar
i flera timmar.angränsandeochtillbakaoch Sveavägen gator

vittnesutsagomaförening medKicki E iovannämnda uppgifternaDe avav
granskaanledningC,och Sigvard närmareKjell Harri MN, attgav

1986. Alibiupp-februarikvällen den 28underChrister förehavandenPzs
hördesgenomgång, sammanhangföremål och i dettaförgifterna blev ny

avsåg alibivid förhör somhadeUlf Sp. DenneChrister kamrat egetP:s ett
under kvällenuppgivit hanOlof Palmeför mordetför tidpunkten att

denlägenhet tills dessChristerbefunnit sig i P:sfebruari 1986den 28
återkom .OO-tidendit vid 01sistnämnde natten.

kommituppgivit hanmaj 1986förhör den 28hade själv vidChrister P att
23.30-tiden.vidhem till lägenheten
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Vid förhöret i maj 1986 ocksåChrister P han den kvällen besöktattuppgav
klubben Oxen vid 19-tiden och där träffat bl.a. Sigvard C Christer hadeP.lämnat Oxen vid 22-tiden.

Den 23 april 1987 hördes Christer påP gångendenna beträffandenytt -
Ulf Sp:s alibi dåoch anledningen till besöket i Cityattuppgav var-
amfetaminanskaffning. Ulf Sp hade kvar i hans lägenhet Kungstannat
Hans i Rotebro, och han fanns dåväg kvar där Christer P kom tillbaka vid
23.30-tiden.

I april 1986 inkom varandra oberoende spaningsuppslag avseendetre av
Christer TvåP. dessa föranleddes likheten med den s.k. fantom-av av
bilden; det tredje spaningsuppslaget grundades uppgiftslämnarens
uppfattning Christer P skulle fullkomligt galen.att vara

En vid Ulf Sv lämnade uppgifter i spaningsuppslag den 15person ettnamn
oktober 1986 beträffande Ulf Sp. sistnämndeDen hade gjort underliga ut-
talanden" vilka skulle ha med Palmemordet Ulf Sv vid dettagöra.att var
tillfälle ångestunder stark och uppjagad, enligt anteckningar ivar
spaningsuppslaget. Hans uppgifter följdes förhör den 19ett nyttupp genom
september 1988. Ulf Sv då uppgifterna frånkom Mikael L.attuppgav
Enligt den sistnämnda hörd under förundersökningen harpersonen men
begärt anonymitet hade Ulf Sp under mordkvällen varit inne i City till-

med kompis, skulle bosatt i Sollentunatrakten. Enligtsammans en som vara
denna uppgiftslämnare skulle Ulf Sp och kompisen någontingha med
mordet göra eller någontingkänna till detsamma. Ulfatt Sv:s bekanteom

avståtthade ringa eller skriva till polisen rädsla för Ulfatt Sp.anonymt av

En Erling O, vid förhör den 27 december 1988annan person, attuppgav
Christer förP honom berättat han inne i Stockholms City den kvällatt var
Olof Palme mördades. Vidare hade Christer P berättat Ulf Sp underatt
kvällen fanns i hans lägenhet i Rotebro. Genom Erling framkomO det
också Christer P och Ulf Sp varit ordentligt dåden tidpunktatt oense om
Christer P mordkvällen korn hem till lägenheten.

Vittnet Sigrid M vid förhör dag den 27 december 1988uppgav attsamma
hon i slutet september 1988 observerat hon igenkännerav en man som som
Christer P pendeltågstationentill i Rotebro. Idenfifieradperrongen

foto i den finska tidningen Huvudstadsbladet. gickHon bakomgenom
honom från stationen, då råkadehan i affekt låstgrundut dörr ochav en

någotutbrast jävla Olof Palme jag tycker det bra Palmeär ärom att-
död" eller jag tycker det bra Palme skjuten.är Jag skjutitär haratt
honom ångraroch jag ingenting" eller man ångra,ska ingenting och vore
han inte skjuten skulle han skjutas gång till".en

Vittnet Anders R vid förhör den 19 januari 1989 hanattuppgav
Sollentuna pendeltågsstation några år"för sedan lade märke till en man,

han igenkänner till honom själv. Mannen skreksom som granne en massa
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Anders Rregeringen".svenskadensvordomarosammanhängande mot
dåbodde KungAnders Rnänmde.något specielltinteminns namnom

i Rotebro.35Hans Väg

bekant-och hansChrister PförundersökningendelDen avsersomav
fannshanfleratillhanvid handen, attgivit sagt,skapskrets har att personer

så, handå sigformuleratharHanCity-området mordkvällen. attunderi
jagnågonting händeplatsalltid närhankonstigtfunnit det varatt var

alla.där, jag av
Christer Pmustasch.haftgärningsmannentyderVittnesuppgifter att

omständig-1970-talet,slutetmustasch sedanhaftuppgivit hanhar enatt av
förundersök-underhaneftersomföremål utredning,förblivithet som

februari 1986. I28denmustaschen innanhadehävdatningen att
Christerfotoprotokoll finnesII tagetförundersökningsmaterialet ett av

1986. Vittnesutsagori aprilStockholm16 iTegnérgatanvidspaningunder
1986.februari28efter denmustaschenanlagtChrister Ptalar för att

den 28fredagenChrister Puppsöktuppgivit hanharUlf SpVittnet att
amfetamin.anskaffabåda kornbostaden. De överens1986 i attfebruari om

förspelklubben Oxen,City,Stockholmtill attåkte ärendei dettaChrister P
18.40-vidhananskaffa där. InnanSådant kundeamfetaminet.fixa man

förtill klubbenringtenligthade hanbostaden,lämnadetiden utsagaegen
frånpendeltåg kl. 18.47åkte medChrister Phadedenkolla öppet.att om

hadeHankl. 19.15.omkringCentralStockholmstillankomochRotebro
enligtOxtorgsgrändspelklubben Oxen,sig tillbegivitomedelbart egen

19.30.omkring kl.då varit klubbenhaSåledes hankanutsaga.

klubbenSigvard CmedSammanträffandeåberopatharChrister P om-
medsuttit tillsammanshanuppgivithar hanVidare20.00.klockan attkring

ÅÅ hadeLenabord i lokalen.vidReine JochSigvard C, Lena ett
sig ha konsume-Christer Ptvå vodka, och sägerflaskortillhandahållit fulla

med läsk.såsomalkoholdennaomkring 50 cl.sammanlagt groggrat av
Sigvard Cnågot spriten.druckithadeReine JellerSigvard CVarken av

Å ochkväll,mellanhavande dennaekonomisktoreglerathadeoch Lena ett
upprättadesfullmakt,åberopatförundersökningeniChrister P har somen

undertecknadfullmakt,odateradEnhonom.undertecknadesoch avav
medför förhörunderlagutgjortförundersökningenunderChrister har

fullmaktenrelaterasig kunnadem sägerIngenSigvard och LenaC av
februari 1986.kvällen den 28till

något kanvittneframkommitinteförundersökningenhar underDet som
från kl.Oxensigbefunnituppgivit,såsom hanChristerstyrka att

sigvittnet Jan L, sägerUndantag utgörkl. 22.25.framtill19.30 och som
23.00.också klockanefter22.00kl.på föreOxenChrister Pha sett men
22-tiden.vidstundkortOxenvaritChrister PSigvard C att enuppgav Å hadeLenakl. 22.30.förräntill Oxenhan inte komReine J attuppgav

kväll.dennahuvudvarit Oxeninte över taget
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---

Christer P sig hasäger lämnat spelklubben Oxen vid omkring kl. 22.25 i
avsikt hinna pendeltågetmed frånatt Stockholms Central kl. 22.46 alt.
23.15. Han då enligt uppfattning ganska berusad. Det har undervar egen
förundersökningen framkommit genom Ulf Sp Christer P inte visatatt
några tecken berusning då han kom hem till bostaden. Beträffande
amfetaminköpet har Christer P under förundersökningen ändrat sin utsaga
såtillvida, han uppgivit fåtthan sådanatt narkotika Sigvardatt C.senare av
I den tidigare förhörsutsagan ville han "skydda" denne. Men till Ulf Sp
hade han han komnär tillbaka tillsagt, bostaden, han inte lyckatsatt
anskaffa något amfetamin.

Christer P har under förundersökningen vidhållit uppgiften åkt frånhanatt
Stockholms Central med pendeltåget kl. 22.46 eller 23.15 i riktning mot
Rotebro. Han sig docksäger ha tåget och vaknat tågetsomnat stodattav
stilla Märsta station. Efter ha hämtat frisk luft åkteatt hanperrongen
med tåg tillbaka till Rotebro, dit han enligt uppgiftsamma anlänt kl.egen
23.47 och till bostaden ungefär kl. 23.55. Ulf Sp fanns kvar i lägenheten.

lågHan och Christernär P anlände vaknade och tände ljuset. Ulfsov men
Sp har inte verifierat Christer Pzs uppgift tidpunkten för dennesom
återkomst till bostaden.

Enligt Ulf Sp kom Christer hemP sannolikt mellan kl. 00.15 och 01.00
1986-03-01. Denna tidsuppgift grundar Ulf påSp han förväntat sigatt att
Christer P skulle ha kommit tillbaka till bostaden efter timmar. Närett par
han lät på sigvänta tittade Ulf Sp ofta sin klocka, och han därförär
säker tiden för Christer återkomst.Pzs Vidare har Ulf Sp vid förhören
förnekat han själv skulle ha varit berusadatt och vaknat dåförst Christer P
kom hem.

Såväl Sigvard C Ulf Sp har uppgivit Christer påverkaP sökt derassom att
tidsangivelser till överensstämma med hansatt egna.

Enligt den under förundersökningenutsagan hade han fått amfetaminegna
Sigvard påC spelklubben någonOxen gång under kvällen,av dvs. innan

han lämnade klubben vid omkring kl. 22.25. Roger bekant till Christer
har uppgivit han iakttagit och tilltalat honomatt vid biografen Grand vid

23.10-tiden. Christer har ocksåP utpekats vittnet såsomLars E tillav
utseendet överensstämmande med han iakttog utanför biografenen person
kl. 22.50 23.10.—

Vittnet Ljubisa N observerade från kiosken vid Sveavägen Adolf-Fredriks Kyrkogata följde efter makarna Palme, och viden man som
videokonfrontation har Ljubisa N utpekat Christer såsomP identisk med
denna man.

Fru Lisbeth Palme har vid videokonfrontation den 14 december 1988 och
vid förhör den 26 januari 1988 uttalat Christer tillP fulloatt överens-
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korsningeniiakttoghondenharminnesbild honmed denstämmer manav
efter mordet.omedelbartTunnelgatan Sveavägen-

detkommissionenredovisningövergripande attdennaFörutom anser
förundersökningsarbetet,delför denredogörasärskiltskälfinns att av

Lisbeth Palme.målsägandenfrånuppgifterhanteringengäller avsom

underförhörsåtgärderSärskilt6.1.4 m.m.om
PalmeLisbethmålsägandenmedverkan av

Förhörsåtgärder m.m.

PalmeLisbethmedsamtalförhör,dokumentationFöljande över m.m.
föreligger.

bostadPalmesLisbethgenomfört iförhöret1986;Förhör den 1 mars
ochReneborgkriminalkommissarien Ingemordetefterdagen av
ochUlf DahlstenStatssekreterarenChrister S.kriminalinspektören

förhörettillät intePalmeLisbethnärvarade.Mårten attsonen
två sidor. Iomfattar drygtFörhörsanteckningamabandinspelades.

antecknat.följandefinnssignalementshänseende

stannadeTunnelgatan. Haninsågbakifrån hurhonSnett sprangen man
honNågon ladefortsatte.varefter hansigvändein ochbit annanomen
fruuppfattadeTunnelgatanintill. Mannen---inte märke som sprang

kompaktlång och med40-årsåldem, 180varande iPalme cmcasom
sydländsktdirekt sättintemörkhals. Hanmed kort ettkropp menvar

något bulligblå, litetikläddhåret brunaktigt. Han enutan varmervar
mörka,vidarehademidjan.nedanför Hanbitgicktäckjacka ensom

några detaljertillmärkeintefru Palmegrå ladeövrigttroligen byxor. I vare
klädsel.ellersig i utseende

den1986;8denLisbeth PalmefrånTelefonsamtal ovanen avmars
anteckningnedtecknadSChristerkriminalinspektörennämnde om-

bl.a.,Lisbeth PalmeönskadeanteckningenEnligthalv sida.fattande en
vad honkompletterapublicerad,fantombildens.k.denefter ha settatt

tidigare uppgett:

hadeTunnelgatanin ettuppfattade detHon sprangsommannensom om
ochi övrigt,fotot. Dragendetansiktenågot fylligarerundare, än mun

medförklaraskanskehalsen kankortaraka. Denuppfattade honnäsa, som
axlar.med uppdragnarörde sighanatt
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Konfrontationsförhör den 17 1986; protokoll konfronta-övermars en
tion Lisbeth Palme i tvånärvaro kriminalinspektörersom av samt
advokaten Gunnar Falk övervarade. Förhöret band. Lisbethupptogs
Palme kunde under konfrontationen inte någonpeka iut av personerna
konfrontationsgruppen, där Viktor G ingick.

örhörF den 25 1986. Dokumentationen dåvarandeutgörsmars av en av
förundersökningsledaren Hans Holmér upprättad promemoria,m.m.

sidaomfattande två och halv Promemorian inte daterad.är Det ären
denna handling chefsåklagaren K.G. Svensson på sin tid hadesom
svårighet få del och kring vilken det därvidatt uppstod menings-av
skiljaktigheter mellan K.G. Svensson och Hans Holmér. Beträffande
signalementet heter det följande.

Lisbet berättar följande. --- Gärningsmannen har stirrande blick. Ljus
blick. Kindknotorna liksom bulliga.är Han har vit överläpp. Kort hals,
uppdragna axlar, kompakt utseende. mörkblåHan bärett jacka. Den inteär
midjelång, inte heller lång.väldigt Han har mörka byxor. Det inte jeans.är

LisbetNär gårhonom han till framvänster det upplystautser snett mot
fönstret i affären i hörnan. Han blickar tillbaka för kontrolleraattsom om
han lyckats och fortsätter in i gränden. Lisbet har sedan intrycket hanatt

ståttkan ha kvar inne i gränden stund och stirrat tillbaka henne.en
Lisbet känner inte såtill mycket hon måstetror attom vapnetvapen men
ha varit försett med ljuddämpare.

Hans Holmér har inför den tidigare Palmekommissionen lämnat upp-
lysningar innebär denna beskrivning inte på korrektattsom sättett
återger vad Lisbeth Palme sade se nedan. Enligt Hans Holmérs tolk-
ning såg Lisbeth Palme i själva verket aldrig gärningsmannen detutan
signalement hon vittne Anders B.ettuppgav avser

Konfrontationsförhör den 23 april 1986; protokoll konfronta-över en
tion Lisbeth Palme i närvaro kriminalinspektör övervarade.som av en
Konfrontationsförhöret band. I konfrontationsgruppenupptogs
ingick Peter B, bekant med Viktor G och miss-en person, som var
tänktes identisk med fantombilden Skuggan. Lisbeth Palmevara
kände inte någonigen iav personerna gruppen.

Sammanställning förhör den 29 april 1986 den 5 och 6 maj.av samt
Förhören genomfördes i Lisbeth Palmes bostad kriminalinspektörer-av

5 denI version promemorian finns intagen i förundersöknings-av som
protokollet har mening sekretessbelagts med hänvisning till förundersök-en
ningssekretess. Denna mening lyder: Lisbet berättar följande. Bruno---
Kreisky har hittat spår efter övervakning han i sambandsätter medsom
kroatema.
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närvarade dessutomkompletteringenvidH,och GunnarLars Tna
rörandeuppgifterdennesomLindströmpolisintendenten Tommy
bandin-förhörenintetillätLisbeth Palmenedan.förhör, attdessa se

Förhörsanteckningamamaj.den 7Protokolletspelades. upprättatär
6 följandesignalementshänseende finnsfyra sidor. Iomfattar knappt

antecknaU

såg honfallit ihopfrånDå maken,tittadehon trottoaren, ensomupp
på 10-15befann sigdem. Mannentittastirrande blickmed caman

beskriverHonTunnelgatan.avstånd stod i hörnetoch mannenmeters av
stirrandelång, intensivtha180åldern omkring40-års ochi encmsom vara

medrakhaöverläpp,ljus, plattochläpparblick, ha smala, pannatunna en
ansikte medstirrandesteltrektangulärt ochhaögonbrynraka ettsamt

kindsidor. Hanmarkeradehakparti ochnågot framskjutetkraftigt, var
tilldocknedanför midjan,mörkblå/marinblå gickjackaiklädd som

axlarnabredmörka byxor. Mannen överhadeoch hanknäna, menvar
kortoch hadeaxlarnaverkade draintryck. Han ettinget stortgjorde upp

"spänstigt",gjorde hansåg sig,Då hon röra etthalsparti. mannensenare
något ihöllkunde inteHonintryck henne.vältränat mannense om

honeller ej,glasögonbarfrågaPå honhänderna. sett varom mannenom
hosihåg detaljensvårt just denkommasig hasäker, hon attuppgav

hon intehuvudbonadeventuellBeträffandeträffat.honmänniskor varsom
varkenintryck. Handock cendré-brunthuvudsäker. Hansheller ett vargav

svartmuskig.blond eller

märkte inteLisbeth Palmehändelseförloppet.ingenting underyttradeHan
skottögonblicketiinteSveavägennågon följde efter dem ensatt -

någon förföljelse.honupplevde

samtidigtsigoch tittadehjälpsedan skrikabörjadePalmeLisbeth
Sveavägen,då, 30upptäckteomkring. Hon norrutmeter manenca

honomupplevdeHontittade henne.något plaggbeigeiklädd mot somsom
hennelång. komförhållandevis Mannenspensligt byggd och mot men

intryck.avvärjande"påkallade" hjälp, närmastgjorde, honnär ett

taxichaufförbl.a.till platsen,människorflerakom sedanDet somen
Tunnelgatantittade inDå Lisbeth Palmeradio.tillkallade hjälp motöver

6 förundersöknings-intagen ifinnsanteckningarnaversiondenI somav
hadeOlof Palmelyder:avsnittuteslutits. Dettaavsnittprotokollet har ett
vård-iamerikanregeringsnivå gällde etthandlagt ärendeett ensom

därför inte fickocholämpligheltbedömdesvilkennadsärende, somperson
kontaktadehanställningstagandetovanligadetvårdnaden. Olof Palme atttog

medinte nöjddockärendet.i Hantroligen FBImyndigheteramerikanska var
agerande.deras

7 inteÄven Lisbeth Palmerörandeuppgifter, bl.a.andravissa somen person
uppgifterNågra motsvarandetagits med.har härgärningsman,uppfattade som

dokumentationen.i tidigarefinns inte den
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hon bedömde det till l-3 minuter sågsenare hon stod 75en man som ca
på Han stod sidanmeter medgatan. tryckt motnorra ryggen

barackbyggnaden och vända ansiktet och stirrade henne. Det mörktmot var
platsen, hon tyckte sig den hade stirrandeattmen se mannen samma

blick, den hon tidigare iakttagit hos i hörnet Tunnelgatan.som mannen av

Förhörsanteckning från den 25 1986. 1995 påträffadeaugusti PU en
för den tidens spaningsledning inte tidigare känd anteckning angående

förhör Hans hållitHolmérett med Lisbeth Mårtenoch Palme.som
Anteckningen lyder i sin helhet följande sätt.

frånAnteckningar samtal med Lisbet Mårtenoch Palme 25 86.aug
På fråga Olof åretunder sista inte någonrädd för någraellerom sägervar
Lisbet någraDet saker han höll Amerikanen, kurderna ochvar emot.som
Baresic".

Lisbet har fredagen 28 feb talat med arbetskamrat gift medären som en
turk. dåHon har antagligen Olofnämnt och hon gåskulle bioatt
kvällen inte Bröderna Mozart kan hon ha nämntmen var. ettsom
alternativ. "Det synd behövaär detta. såHonsäga söt."att är

Mårten före bionsäger de stod ochnär väntadeatt in detatt var en
mörkhårig till honomstötte be ursäkt. Hanutan nämnerman attsom om
detta eftersom han kurderna före morden i Uppsala och Stockholmvet att
har pekat offren något sätt.ut

Teckningen i Expressen bättre Mårtensstämmer med gubbe fantom-än
bilden. Han vill dock ha honom äldre.

Gämingsmannen står och påtittar Lisbet mindre tio ifrånän hennemeter
hon förstnär honom. Till och kanskevänster 25 bort honser meter ser en

beigt intryck.gör Hon försöker honomett hjälpa henne.man som att
Gärningsmannen vänder sig bit in i gränden. Han uppträderom en som om
han trodde han inteatt syntes.

Lisbet har diffus bild Olof och hon mötte ochatten ettav par en man en-
kvinna Sveavägen.-
De bägge villigaär ställa konfrontation såpolisenatt önskar.upp om
Kom då bara någoninte med har mustaschsom

Hans Holmer

F örhör den 16 december 1986. hålletFörhöret i Lisbeth Palmes bostad
kriminalinspektören Gunnar H. Lisbeth Palme hördes sinaav om

eventuella kontakter i arbetet med Ferda T. Lisbeth Palmeen person
kunde erinra sig namnet.
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denseptember4 och 9tillfällen; denfotografier vid samtVisning treav
Lisbeth PalmesiägdeFotografivisningen1987.december21 rum

mängdtillfällenavid deförevisadesLisbeth Palme storbostad. tre en
uppslag ii skildaförekom600,fotografier, drygt personer somav

någraplockade honvisningarnaUnderutredningsmaterialet. ut som
någontyckte intehongärningsmannenmedvisade viss likhet attmen

gärningsmannen.bildmed hennesöverensstämdebild av

denPromemoria1988. över14 decemberdenKonfrontationsförhör
Riberdahl ochSolveigidå PalmeLisbethkonfrontation närvaro av

videoinspelningkansli fickRiksåklagarensAlmbladJörgen avse en
Lisbeth PalmepekadepromemorianEnligtkonfrontationsgrupp. uten

förhållandenapromemorian ochOmgärningsmannen.Christer P som
nedan.konfrontationen,kring se

december 1988. En20denfrån Lisbeth PalmeTelefonsamtal av
halvknapptomfattandeanteckningnedtecknadRiberdahlSolveig en

påminna vad honPalmeönskade LisbethanteckningenEnligtsida. om
vid avlägs-gärningsmannensuppfattathontidigare stegattuppgett om

något studsande.från platsennandet som

lokalerRiksåklagarenshållet i1989. Förhöret26 januariFörhör den
Almbladochförhörsledare JörgenRiberdahlSolveigmed somsom

signeratjanuari27denProtokolletförhörsvittne. upprättat samtär
januari. Enligt30Palme denLisbethvidkäntsåsom genomläst och av

användes och intebandspelareinteLisbeth Palmetillätprotokollet att
närvarade.försvarare,ChristerLiljeros, PzsArneadvokatenheller att

denutseendetPalmeLisbethupptecknatsEnligt vad attuppgavsom
med denöverensstämdefullokonfrontationen tillvidpekathon utman

medmordtillfället,vidhon iakttogdenhademinnesbild hon manav
någon mustasch. Honhadeinteundantag den uppgavatt mannenav

enligt protokollet vidare:

medLisbeth Palmevred sigbeskjutitsOlof Palmeefter detOmedelbart att
ögonblicketnågot smällare. detlhonSamtidigt saderyck vänster.ett om

Därefter iakt-hänt.då hadeförstod vadbeskjuten. Honblev hon själv som
ansiktebefann sigavstånd Hon5 7 mothon meter.etttog avmannen —

hukellerstodintePalmeLisbethmed sattansikte vet uppommannen.
stod istod Mannenhonhoniakttagelsen,hon gjorde attnär tror upp.men

position.skissbifogadPalmeljussken. Lisbeth mannensett enanger
---

sigförflyttasåg honomhongång iakttog etthonNär nästa parmannen
bakifrån. Lisbethdåsåg honomstudsande. HonStegen snettsteg. var

då befann sig. ---skissenPalme mannenvaranger
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Hon har ytterligare minnesbild minuter efter den första iakt-etten par
tagelsen stod inne Tunnelgatan vid den barack dåav en man som som
fanns där. Lisbeth Palme den bifogade skissen position.anger mannens
—-- Mannen stod med ansiktet henne.vänt mot

Lisbeth Palme har intryck de iakttagelsemaett röratt treav samme man.
Lisbeth Palme vid tillfället mycket observant sin omgivning, efter-var

hon med blicken någonsökte kunde hjälpa henne.som som

I tidigt sågskede Lisbeth ocksåPalmeett iklädd beigeen man som var en
jacka. Jackan ljus, troligtvis mockaskinn. Den befann sigvar av mannen
betydligt längre Sveavägen förstadenän honnorrut hademannen som
iakttagit. Mannen med den beigefärgade jackan verkade avvisande till att
hjälpa henne.

Lisbeth Palme någonhar inte minnesbild några andra förrän ettav personer
flertal strömmade till platsen.personer

Efter rättegångama Christer höllsP förhör den 3mot novemberett
1993. Förhöret genomfördes i Lisbeth Palmes bostad kriminal-av
kommissarien Paul J och krirninalinspektör. Förhörsprotokolleten
omfattar sidor. Vid tillfället förhördes Lisbeth Palme bl.a.sex om var-
dagsvanor/rutiner inom familjen, eventuella iakttagelser den 28 februari
1986, signalementet gärningsmannen, fantombildema, livvakts-
skyddet och eventuella hotbilder.

Utöver framgårvad i den angivna dokumentationen harsom ytter-
ligare samtal förekommit. I promemoria upprättad den 24 1986en mars
redovisade kriminalkommissarien Lars C sina åtgärder under mord-

Det framgår bl.a. han frånnatten. mordplatsen på initiativatt eget
begav sig till Sabbatsbergs sjukhus, där han tvåvid tillfällen fick prata

kort stund med Lisbeth Palme". I står:promemorianen

Fru Palme hade ingen uppfattning kunde ha avlossat skotten.om vem som
Signalement: kraftig, mörkhårig iklädd midje- %-lång blåstor, eller eller
mörkblå täckjacka. --- Försök gjordes fåmig ytterligare informa-attav
tion gått,hur de kulbana och bättre signalement. Fru Palmeom ev var
mycket chockad och kunde inte för stunden lämna fler upplysningar.

Ytterligare polisman talade med Lisbeth påPalme mordnatten. Deten
Åkepolisinspektören frånR Stockholmspolisens sambands-var som

central beordrades till Sabbatsbergs sjukhus. För Juristkomrnissionen
Åke följandebl.a.Ruppgav

8 frånCiterat Juristkomrnissionens samtalsuppteckning den 6 1987.mars
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det intesjukhusSabbatsbergsLisbeth PalmemedsamtalVid hans var
verk-vaduppgifternågra konkretafå framför honomhelt lätt somomatt

samtalstill-vidchockadmycketnämligenutspelats. Honligen hade var
två gärningsmänvarithadedå detnämndedock honKlartfallet. attär att

tillfälle hadetidigarevidtvå hontroligen dedet män ettoch att somvar
Åke klartdock inteñckVästerlånggatan. Rbostadenutanföriakttagit

mord-uppehållit sig vidhaskullegärningsmannenandreför sig denvar
uppgifterna.lämnadeLisbeth Palmeantecknade detillfället. Han av

Åke torde haDesambandscentralen.tilluppgifternarapporteradeR
tvåoch gär-sändesrikslarmför detgrundtill utlegat angavsomsom

enligtdokumentationnågon ytterligarefunnitinteVi harningsmän.
Däremottvå gärningsmän.talatskulle haPalmeLisbethvilken om

tidigaretvå honl män,förhöret denredan ihonnämnde sommars
känslahadehonbostaden, och attutanföriakttagit att en avavsvagen

bar.mordplatsenjackabardem typ mannensomsammaaven
iåterkommer HansbostadenutanförtvådeUppgiften männenom
jackan.beträffandetilläggetdocksamtalsuppteckning,Holmérs utan

från april-förhörssammanställningenfrånomtalasuppgifterLiknande
Åke alltså inteuppfattatsig ha stämmerVad R1986.maj uppgett—

någotrapporteradeCheller Larsinteuppgifter;medöverens senare
detmotsägelse ärtill dennalämnats attförklaringmotsvarande. En som

Åke sammanbland-uppståttLisbeth PalmeochRmellansamtaleti en
det honbostaden ochutanförtvåuppgifter mänhennesmellanning om

mordplatsen.iakttagit

kring förhörenomständigheterVissa m.m.

upplystHolmér1986 har Hans25denBeträffande förhöret mars
grund-förstaföljande detförhörhöll dettajust hantillSkälet att -
hennesdetkalladesjälvhanförhöret,"samlade"liga och varsom -

honochmed hennebekanttidigaresedan atthansvåra situation, att var
EbbehoshemmaägdeFörhöretnågonmedville talainte rumannan.

mycketbegravningen. HonefterdagarantalCarlsson. Det varettvar
villedetpå bandkundeförhöretfrågadetydlig. Han tas menuppom

honochochi lugnlängepratadeinte. DeLisbeth Palme gav enro
minnesanteckningaringafinnsDetvad honbildfullständig sett.av

förundersök-imeddetfinns ärfrån ärförhöret. Detkvar somsom
förfrån han skrevdetavskrivetdirekti sindetningsprotokollet, är tur

arbetet.tillkomhandirektdet närskrevHanförhöret.hand under ut

Palmekommis-9 från tidigaredenhämtadeföljandedetoch citat iUppgifter
1995.november29Holmér denutfrågning med Hanssionens
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De handskrivna anteckningarna hade gåtthan igenom med och läst upp
för Lisbeth Palme. Anteckningarna utgjorde fullständig redogörelseen

sagt.för vad Lisbeth Palme
Hans Holmérs redogörelse för vad Lisbeth Palme avvikeruppgav

från vad antecknats i frånpromemorian förhöret. Inför kommissio-som
Hans Holmér Lisbeth Palme hon dragitsattnen uppgav medsagt att

ned eftersom hon och Oloftrottoaren, Palme gick i armkrok i
protokollet står bara de gick i armkrok. Inför kommissionenatt uppgav
han vidare hon därefter tittade bakåt föratt söka hjälp och denatt att

dåhon såg retirerade, varför hon förstod hon inte någonhadeperson att
hjälp hämta från denne. Hon skallatt därefter ha beskrivit den perso-

klädsel och enligt vad Holmér stod det för honom klartnens attuppgav
Lisbeth Palme beskrev vittne, nämligen Anders B, ochett Lisbethatt
Palme i själva verket aldrig hade gärningsmannen. Någon iakt-sett
tagelse skulle detta gårvittne inte återfinnamotsvara i förhörs-som att
anteckningarna. Den Lisbeth Palme beskriva be-person som uppges

i samtalsanteckningamanämns för övrigt gärningsmannen.
Vid samtal nuvarande rikskriminalchefenett Lars Nylén hadesom

förremed rikskriminalchefen Tommy Lindström den 4 september 1997
framkom ytterligare uppgifter kontakter mellan utredningsmän ochom
Lisbeth Palme och hennes familj. Samtalet hade föranletts attav
journalisten Sven A oegentligheter och brister förekommituppgett att
vid förhören med Lisbeth Palme. Sven A hänvisade härvid bl.a. till
Tommy Lindströms bok Mitt liv snut. Under samtalet berättadesom
Tommy Lindström det första förhöret rikskriminalen Lars Tom som -
och Gunnar hållitH med Lisbeth Palme detta åsyftar det första-
förhöret från den redovisade sammanställningen förhör; detovan av

Översåledeshölls den 29 april 1986. detta förhör hade utrednings-
männen minnesanteckningarupprättat sedan sammanställts tillsom en
"råkopia". "råkopia"Denna fick Lindström. Därefter bearbetades den
och presenterades för Lisbeth Palme vid besök hos henne den 5 majett
1986. Efter sammanträffandet skedde ytterligare justering och tillen
sist slutjustering. Således hade rikskriminalen kontakt med Lisbethen
Palme vid sammanlagt fyra tillfällen för upprättandet förhörs-av
protokollet. Protokollet kom därmed samlings-utgöraatt ettmer
dokument n0rmaltän förhörsprotokoll.ett Att förfor på dettaman

10På fråga de utgjorde sammanfattningar, svarade Holmér: Nej detom var
inga sammanfattningar i den meningen jag någonting.bort Menatt dettog var
inget pratprotokoll, det inte pratrninus. Jag månväldigt medvar att tavar om
allting framkom. Så jag strök ingenting oviktigt såellersom det honutansom

vid det där förhöret, det finns Någontingmed där. har honsa inte sagt.annat
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hosbesökstidendelarmedbl.a.förklarade Lindström att storasätt av
Lindströmkontakt.socialmedmänskligägnadesLisbeth Palme

sammanträffandena medfrånminnesanteckningarockså allaattuppgav
godkäntsprotokolletefter detsannolikt kastatsLisbeth Palme att

iLisbeth Palmebokuppgift i sinBeträffandeslutligt. attomen
LisbethLindströmgolvet"haft papper attlägenheten uppgav
mordetkringolika slagmängdsamlatlägenhetenPalme i papper aven

hadeLindströmerhållit mordet.efterhonmängd brevoch även somen
samtal medsocialafört allmännaendastdokumentbeträffande dessa

hand-igenompolisenerbjuditintehadeLisbeth Palme. Hon att
för utred-värdesaknadebedömt dehadeLindströmochlingarna att

något beslag.inte gjortvarförningen man
då intervjuadeshanLindströmTommyinskjutasHär kan att av

Lindströmde förhörunderLisbeth PalmeberättadeRRV-expertema att
borderliner-typ."vargärningsmannenideltog att enuppgav

sådan uppgiftdettaansåg emellertid inteLindström att somvar en
fakta.ha medskall baraförhörsdokumentationen vimed iborde tas

Lisbeth Palmemedkontakter1986 och sinaapril-majiOm förhören
Palme-den tidigareinförkriminalkommissarien Gunnar Hövrigt hari

för-villkorställdeLisbeth Palmekommissionen attattuppgett som
förhörsanteckningarfå delhon skullebandas,fickhören inte taatt av

uppgifter honfanns detredigeringamaVidredigera dessaoch m.m.
hadeåtergav vad honansåg korrektde inteeftersom honändrade, att

ansåginteuppgifter honockså strökhonförekomdet att somsagt, men
polisensgällde sättsynpunkter även attmed. Hennesskulle vara

förtillvilketsignalementsuppgifter,uttrycka hennes menvar
medverkaskulle hahonuppfattning vägratutredningen. Hans attvar

uppfylldes.intekravhennesom

198814 decemberkonfrontationen denSärskilt om

Bakgrund

undertvå konfrontationer,tidigarevidmedverkathadeLisbeth Palme
hasynpunktfrån polisensViktor G. Deutredningen mot synes

dendockhadeLisbeth Palmepå normaltgenomförts motreageratsätt.
utdragettillfällen sevid dessaföruppmärksamhet hon utsattes ur

vidmedverkatvidarePalme hadeLisbethnedan.tingsrättsförhöret

H dettaborderline-personlighet sätt:beskrivsNationalencyklopedinI
personligheten. Denstörningbenämninganvändpsykiatrininom aven

hellerinteså ’normalt’ vidinte fulltdrabbade fungerar neuros menensom ---
psykos ---.så vidavvikandestarkt ensom
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några fotovisningar, där Solveig låtitRiberdahl henne titta ett stort
antal bilder. ingetI dessa sammanhang skall Lisbeth Palme haav

någonutpekat den hon såg på mordplatsen.som man
Konfrontationen den 14 december 1988 förberedd så till vida attvar

förhöret med Christer P planerat. Diskussioner mellan PU och för-var
undersökningsledningen hur konfrontation med Lisbeth Palmeom en
skulle genomföras hade förts. Det stod föreredan den 12 december
klart Lisbeth Palme inte ville påmed det förfarandet.att gängse PU
visste därför det skulle videoupptagninggöras konfrontations-att en av

Förberedelserna inför konfrontationsförhöret behandlas vidaregruppen.
nedan.

Övriga konfrontationer den 14 december med Mårtenbl.a. Palme-
genomfördes vilket bl.a.gängse innebarsätt, Christer Pzsatt-

försvarsadvokat närvarande och hade tillfälle frågor.ställa Iattvar
samband med dessa konfrontationsförhör videoñlmades gruppen.

Genomförandet konfrontationsförhöretav

Själva konfrontationen genomfördes så Lisbeth Palme efter tjänste-att
på Riksåklagarenstid kansli, i endast Solveignärvaro Riberdahl ochav

Jörgen Almblad, fick den inspelade videofilmen. Lisbeth Palme hadese
inte velat med Christer försvarsadvokatPzs skulleatt närvara.
Enligt Lisbeth Palmes önskemål placerade sig åklagarnade bägge
bakom Lisbeth Palme under det filmen visades, detta grundatt attav
Lisbeth Palme inte ville bli iakttagen medan hon tittade filmen,
eftersom detta skulle insats.hennes förmågastöra fullgodgöraatt en
Som framgår den promemoria sedermera upprättades uttaladeav som
Lisbeth Palme hon fick konfrontationsgruppen:när "Detse ser man

alkoholist.är Det åtta", varefterär hon fortsatte:vem som nummer
men det inte bara det".är Enligt promemorian sade hon sedan hon sett
hela filmen åttanJa, det hanär min beskrivning,stämmer hans
ansiktsform, och hansögon ruskiga utseende. åttaNummer var
Christer P.

Dokumentation konfrontationsförhöretöver

Över konfrontationen upprättades den 26 januari 1989 promemoria,en
hade följande lydelse.som

12Det sistnämnda framgår i Svea hovrätts förhör med Solveig Riberdahl under
rättegången Christer P. Jfr det nedanäven citerade tingsrättsförhöretmot med
Lisbeth Palme.
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881214 kl. 18.00Lisbeth Palmekonfrontation medPromemoria över
riksåklagarens kansli.

Almblad ochbyråchefema JörgenkonfrontationenNärvarande vid var
Riberdahl.Solveig

för Lisbeth Palme.visadesOP 533En videotape nr
isamtliga deltagarebilderna, därinledandeLisbeth Palme deEfter settatt

detstår hon äruppställdakonfrontationen säger att man vem somser
det. Närdet inte baraåtta. fortsätterHon äralkoholist. Det är mennummer

åttan handethon ja,videotapen ärhelaLisbeth Palme säger attsett
ruskigaoch hansansiktsform,beskrivning, hans ögonminstämmer

hennes be-också har drag9 och 11utseende. tilladeHon att passarsomnr
utseende.ruskigainte heller 8:soch de harinte 8skrivning, nrmen som nr
gång till.med 8sekvensenLisbeth PalmeEfter fick ennrseen paus

därvid inte.uppfattning rubbadesHennes

frågornafrågor 8 och derörandePalme delDärefter hade Lisbeth varnren
påpekadegärningsmannen. Honutgångspunkten 8ställda med att nr var

minnesbild.enligt hennesmustaschbl.a. inte hadeatt gm

veckorlångtalltså efter förhöret,upprättadPromemorian är ca sex
Handlingarförelåg i koncept.anteckningar röran-Dessförinnansenare.

Riksåklagaren.finns hoshandskrivna konceptet,inklusive detde detta,
två exemplar, bäggeiframgår promemoriandessa upprättatsAv att

dateradeAlmbladRiberdahl och JörgenSolveigundertecknade samtav
detInnehållet sigskiljer sättetjanuari 1989.26den att en

i den andrauteslutitsinnehåller stycke,sistapromemoria ett som
lydelse.följ andestycke harpromemorian. Detta

8i synnerhetvisningen närmärkbartLisbeth Palme tagen nravvar
tyddedå några tillfällen bort blickenvid sättvändevisades. Hon ett som

vågadeinte titta.honatt

alltså finns med,intestycke ärpromemorian, där dettaandraDen
och intet därut-innehåller styckejust dettamed bilaga,försedd somen

1989-01-26 ochpromemorianBilaga tillrubriceradDenöver. är
Almblad. EnRiberdahl och JörgenSolveigundertecknad passusav

återfinnsåt, itvå promemoriomaskiljer de ävenmotsvarande den som
videokonfrontationen.frånhandskrivna konceptetdet

kortareden andra,finns endastförundersökningsmaterialetI pro-
bilaganbilaga;den haringetdennamemorian intagen. I sägs att enom

innehållförundersökningsmaterialet. Dessiheller inte intagenfinns var
inteförundersökningsledningenföruppgivitsenligt vad oss avsom

offentlig.blivithellerden har intedomstolarna ochtillgängligt för
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frånUppgifter Lisbeth Palme angående konfrontationsförhöret

LisbethHur Palme själv upplevde videokonfrontationen belystes i det
målsägandeförhör sedermera hölls i Stockholms tingsrätt. Lisbethsom
Palme fick fråga från åklagaren redogöra för hur konfrontations-
förhöret den 14 december gått1988 till:

Lisbeth Palme: Det s.k. videokonfrontation, två åklagarevarvid del-var en
dåoch eftersom jag yrkesmässigt vältog är medveten vad detom

innebär sådan här konfrontationgöra och det vid de tidigareatt en
tillfällena hade gjorts perceptionspsykologisksättett som ur syn-
vinkel inte godtagbartär och jag visste i mångaden situationen inte hur
konfrontationer till jag skulle behöva igenom. Därför detsom var
väldigt viktigt. --- För mig svårdet oerhört situationär peka denatt uten
här Jag angelägen det inte skulle mångaförattpersonen. var om vara
störande --- Jag angelägen eftersom sådet avgörandemoment. ärvar om,
för naturligtvis, pekar dåvederbörande, och vill jaguten person, om man
försäkra mig de störande jag hade upplevt underatt momentom som
tidigare konfrontation inte skulle för handen. Jag kanske inte närmarevara
behöver sådanaredogöra för hur konfrontationer går till. Det känner ni
kanske till bättre jag. de dåligtMen mycketän konstrueradeär ur percep-
tionspsykologisk synvinkel. Därför--- hade jag försäkrat mig om en
situation där jag kunde koncentrera mig inför Jag begärde sedermerarätten.

denna konfrontation.att upprepa
Åklagaren: Vad kände du till förutsättningarna för konfrontationen r1ärom
den började

Lisbeth Palme: detAtt klart för mig i och någonmed haratt attvar man
häktad finns det skäl misstankar riktas Tidningarnaatt mot personen.
skriver mycket, och aldrig vad Det detärvet ärsant. mestaman som -

det händer.men

klartDet jag hade del iär tidningarna.att sett en
Åklagaren: Kan du redogöra för hur det gick till vid det här tillfället

Lisbeth åklagamaPalme: Jag bad sig bakom mig för intesätta bliatt att
störd under videovisningen. Sedan gjordes videovisningen. Efter det var
jag mycket chockad. Jag hade inte räknat med det de facto denatt var

jag igenkände. Jag värjde mig för det, och jagperson att accepterasom tror
någotjag först sade såg alkoholiseradatt att ut.om personen

Åklagaren: Jaa.

Lisbeth Palme: Jag helt klar innan dess det dennaattvar var person.-
Åklagaren: Person 8 du fastnade för i förhöret, det dennummer som var

pådu Tunnelgatansettperson som
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Lisbeth hanPalme: Hans utseende överensstämde med utom attpersonen,
då jag uppfattade.inte hade mustasch som-

frågor kringFörsvarsadvokaten ställde tema:samma

konfrontationAdvokaten: visar sig ni närvarande vid--- Det att var en
33-åringen Dåmed 1986. advokat Falkden s.k. den 17 närvaran-mars var

de. Varför tillät ni honom närvarandeatt vara

Lisbeth inte informerad rörigt konfrontation gickPalme: Jag hurvar om en
såtill. Min söka bidra mycket möjligt till utredningen.strävan attvar som

det mycket och till lokalen. DessutomMen vägenrörastorvar personer
uppgifter i massmedia. fannsvi alla sändes omedelbart Detvet utatt

förundersökningsmaterialet.ingen respekt för

ändåNi konfrontationen i polishusetAdvokaten: ställde upp

då dåligaLisbeth Palme: visste inte hur förutsättningarnaJag göraattvar
tvåkoncentrerad bedömning. gjorde vid tillfällen i polishuset,Jag deten

gången. ändåförsökte skärpa situationen den andra Men detmen upp var
mångainte tillfredsställande. Med jag inte visste hurtanke att

måste genomgå såg omöjligt medverka ikonfrontationer jag jag det attsom
den röriga konfrontationer.typen av

Advokaten: vilket avseende rörigtI detvar

Lisbeth Palme: Först skall komma fram till konfrontationslokalen,man
gårvilket innebär förbi antal där det sig ochröratt ett utman rum personer

in fram tillbaka. Sedan in i olika korridorer medoch och kommer man
olika till inte vilkaSedan kommer där vetettman man per-personer. rum

försvarsadvokat, förhörsledare, mikrofonerDär dykerär.soner som upp
försökaoch mycket besvärande skall koncentrera sigDet är närannat. man

så svår så identifi-uppgift avgörande för människaär atten som en som
mördare.era en

Äråklagare.Advokaten: Närvarande polisman, advokat och kanskevar en
sådet störande

behöver inte vad jag sade. redogörLisbeth Palme: Jag kanske Jagupprepa
för situation min synpunkt.jag upplevt rörig och störandeen som som ur

Advokaten: Mm.

finns förhör 1986. det Tillät ni band-Det den 1 --- Hurett mars var
spelare vid det tillfället

NejLisbeth Palme:

Advokaten: Vill ni utveckla varför

Lisbeth Palme: har redan utvecklats.Det

gångvänlig till.Advokaten: Jag ber och detgöraer vara en
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Lisbeth Palme: Allt material har läckt hittills till massmedia och använts
integritetskränkande Jag klar bandinspelningsätt. skulleöverett attvar en

utnyttjas det sättet.

InsågAdvokaten: ni inte det utomordentligt allvarlig utredningatt var en
polisen gjordesom

Lisbeth Palme: Just det.

Advokaten: Borde inte följa de regler för handenman som var

Lisbeth Palme: inget måsteDet stadfast. rättegångarDet ha varitär ärsom
före bandspelamas tid.

Advokaten: Det praxis.är

Lisbeth Palme: Praxis, ingen nödvändig förutsättning.men

Under förhöret begärde Christer P:s advokat konfrontationsvideonatt
skulle visas, varvid följande replikskifte sig.utspann

Ordföranden: Advokaterna har begärt konfrontationsñlmen förevisad. Kan
visa den till vissa delarman

Advokaten: Först hela översiktsbilden allihopa. Sedan torde kunnaav man
begränsa sig till 9 och Christer vår11 P anm.var nummer

Ordföranden: någraVill ni framföra frågorkompletterande med anledning
just visningen i dagav

Advokaten: Det kan bli efter visningen filmen.av
Åklagaren: Vad avsikten, advokaten, fruär Palme har dennär sett

Advokaten: finnsDet anledning visa den, speciellt beträffande 9 och ll.att

Lisbeth Palme: Jag tänker inte titta den. har gjortJag det, och jag har
gjort stårmin bedömning. Den jag för.

Ordföranden: Skall jag uppfatta det du titta den ochvägrarattsom
tänker ut

Lisbeth Palme: Ja.

Efter någraytterligare Christer Pzs advokater tillbaka sinturer tog
begäran filmen visad.attom
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pågenomfördeskonfrontationsförhöretBakgrunden till ettatt
avvikande sätt

1988decemberLisbeth Palme den 14Konfrontationsförhöret med
ifrån vanligtvis eftersträvassammanfattningsvis vadavvek tresom

hänseenden.

omständig-O frågor andraeventuella till henneHennes samtutsagor,
bandinspel-dokumenterades intekonfrontationenheter kring genom

ning.

tillfälleO fick inte ochförsvarsadvokatmisstänktesDen närvara att
frågor.ställa

långförränO huvud intedokumenteradesKonfrontationen över taget
konfrontationstillfallet.tid efter

genomfördes dettakonfrontationsförhöretBeträffande skälen för att
tingsrättsförhöretframgått citeradedethar, vadsätt utöver ovansom av

framkommit.följandemed Lisbeth Palme,
från bl.a. HansPalmekommissionenUppgifter till den tidigare
Ölvebro till-Helin och HansSolveig Riberdahl, AndersHolmer, ger

entydigadokumentationen denbeskrivnamed densammans ovan
allmäntförfaringssättavvikelserbilden, de gängsegentemotatt som

i utredningenmedverkanmed Lisbeth Palmesförekom i samband
önskemål.motiverades Lisbeth Palmesav

ståndpunkt så,Från uppfattat Lisbeth Palmessida harPU:s attman
de uppgiftermisstänkte honsin integritet, bl.a.hon önskade värna att
dei offentligheten ochskulle kommahon lämnade att, togsut om upp

återges medierna.iskulle kunna kommaband, hennes attutsagor
från uppgifterha härrörtdenna misstro skallhar uppfattatMan attatt

läckt.från offentliggjorts eller Detförhören med hennede inledande
tillfälle, i sambandLisbeth Palme vidvidare hänvisats tillhar ettatt

Viktor G, fick löpautförd konfrontation rörandemed normalt gat-en
då förhöret jfrinfann sig tillpolisens korridorer honlopp genom

inför tingsrätten.citerade berättelsehennes ovan
Lisbeth Palmeoffentliggörandet uppgifterBeträffande somav

från uppfatt-sida denskedet PU:si det inledandelämnat är avman
detta skeddeförvisso lämnadesningen uppgifter ettut, attatt men

Ölvebro uppgivit härrördelegitimt Enligt vad Hansbehörigt och sätt.
dåfrån förhör hölls den 1missnöje detLisbeth Palmes mars, ny-som

3 från Palmekommis-tidigareföljande hämtade denUppgifter och citat i det
Helin ochutfrågningar Solveig Riberdahl, Andersmed Holmér,sionens Hans

28 september 1995.1995 respektive denOlvebro den 29 novemberHans
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någonhetsmediema timme efter det förhöret avslutat redogjordeatt var
för de signalementsuppgifter Lisbeth Palme lämnat. Detta emeller-vara

Ölvebrostid enligt Hans mening så måttonormalt i dåvarandeatt
spaningsledningen bedömde signalemensuppgiftema i utredningensatt
intresse borde offentliggöras. Solveig Riberdahl har lämnat snarliken

Någonskildring. utredning hur det förhöll signärmare med deom
uppgifter lämnades föreligger dock inte.utsom

Solveig Riberdahl fråganfick det välgrundad misstroom var en som
Lisbeth Palme kände: "Nej, det tycker jag inte. förståMen jag kan att

sådet blev här därför då sådels jag -jag ingen psykologäratt tror -
det harär stark integritet och känner obehag bliatt atten person som en

utvikt i såMen däremot har jag ingen förgrund och jagpressen. ---
inte heller det någontinghar skett otillbörligt eller felatt äranser som

hon skulle ha förargat sig förhållandena——-.—Vad gäller vidöversom
det första konfrontationsförhöret, i Viktor såvälG-avsnittet, har Solveig
Riberdahl förståelseandra uttryckt för Lisbeth Palmes reaktion.som

Sammantaget hyste Lisbeth frånPalme, utredningens sidasom man
uppfattade det, misstro framför allt polisen åklagar-ävenmot motmen

Solveig Riberdahl har sammanfattande så,uttryckt det honattna. tror
Lisbeth ansågPalme åklagama okunniga och inte skötte sittatt att var

jobb.
Vad gäller konfrontationsförhöret den 14 december 1988 har Hans

Ölvebro långtdet innan Christer hämtades tillP förhöruppgett, att
ståtthade klart för Palmegruppen Lisbeth Palme inte skulle kommaatt

medverka vid vanlig konfrontation i polisens regi detatt utan atten
frågaskulle bli videoupptagning. Han har i sammanhangetom en

understrukit kontakterna med Lisbeth Palme helt sköttesatt av
förundersökningsledningen. Han sig ha träffat Lisbeth Palmeuppgav

gång, i samband med han tillträdde spaningsledare,atten som men
föll inte väl och han hademötet därefter ingen direkt kontakt medut

henne. Solveig Riberdahl har upplyst Lisbeth Palme uttalat honatt att
Ölvebro.inte vill träffa Hans

Ansvarig för förberedelserna inför konfrontationsförhöret och för
kontakterna med Lisbeth Palme alltsåi stället förundersöknings-var
ledningen. Där hade Solveig Riberdahl kommit få hand för-att om
bindelserna. Solveig Riberdahl har detta berättat följande.om

Dåvarande riksåklagaren dåvarandeMagnus Sjöberg och rikspolis-
chefen Holger Romander hade efter det Hans Holmér lämnatatt
utredningen med Lisbeth Palme, i syfte samrådamöte med henneett att

hur kontakterna mellan henne och utredningen kunde till.om
Grunden från utredningens få ståndsida ville till bättreattvar man en

hållakontakt och ordentligt förhör. Efter detta bad Magnusmöteett
Sjöberg Solveig Riberdahl för kontakterna. Solveig Riberdahlansvara
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gånger 1987 förundersammanträffade sedan med Lisbeth Palme atttre
signalement.substantielltvisa fotografier kunde frammana ett mersom

Lisbeth Palme, isammanträffade fortsättningsvis medHon även vart
gånger vid telefon. Jörgenfyra under 1988, och de taladesfall även per

ocksånågon gång träffade själv Lisbethoch denneAlmblad medvar
påminde sig.något Solveig Riberdahlvid tillfälle, enligt vadPalme

framgår Riberdahl uppgivit kontakterna,vad SolveigDet attomav
svårtså måttoi hon hadeupplevt dessa besvärligahon att attsom

villkormedverka i utredningen andraövertala Lisbeth Palme änatt
konfrontationsförhöretsjälv ställde Beträffandede Lisbeth Palme upp.

förmåRiberdahl in i det sistaförsökte Solveigden 14 december
till dettamedge det band,Lisbeth Palme togsatt att men varupp

Riberdahl helt säkeralldeles avvisande. SolveigLisbeth Palme är att
förvikten dokumentation ordförklarade den bevismässigahon av en

försvararen ñck med,varför det viktigtord och ävenäven att varavar
ansåg viktigare.för förstnämndaSolveig Riberdahl sin del detom

förmåändå gått Lisbeth PalmePå frågor inte skulle hadet attattom
Riberdahl heltbandinspelning sig Solveigacceptera varauppgaven

gått. föreskrivitsinte hade Om det hadeövertygad detta ettatt somom
från åklagarens Lisbeth inte ha ställt alls.sida, skulle Palmevillkor upp

också intepåpekade Solveig Riberdahldet sammanhangetI att man
Palme underförhandla med Lisbethhade tidsmässigt utrymme att

Lisbeth Palme ochnågon Konfrontationsförhören medlängre tid.
såMårten måste skulle kunna hävdasske dag, det intePalme attsamma

två information. Solveig Riberdahlgivits tillfälle utbytade attatt var
för sig bevis-Lisbeth Palme hade klartvidare övertygad attattom
på genomföramedoch med hon inte gickningen blev isämre att att

SolveigRiberdahl önskade.konfrontationen det Solveigsätt
villeuppfattningen Lisbeth PalmeRiberdahl vari och för sig den attav

få uppklarad. Solveigutredningens intresse och saken Närställa iupp
frågan mening förhöllfick det enligt hennesRiberdahl emellertid om

sittså, inför det valet,Lisbeth Palme, hon ställdessig när satteatt
Solveig Riberdahlsvaradeintegritetsintresse före utredningsintresset,

På frågaså Solveigfallet, enligt uppfattning.hennesatt uppgavvar
Lisbeth Palme inte villeriktig slutsatsRiberdahl vidare det attatt envar

offentlighet gäller iden rättsprocessen.acceptera som
ansåg konfronta-Solveig RiberdahlGivet dessa förutsättningar att

så möjligt.på det Dentionsförhöret genomfördes bra sättett som var
erhålla.den bästa gickbevisning kom attatt upptas var somsom nu

några konfrontationer alls.genomföraAlternativet hade varit inteatt
målsägande enligtupplysningen,Till det sagda kan läggas att en

aktiv undersig ellersvensk inte kan tvingas uttala sätträtt annat vara
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brottsutredning. således tvångsmedelDet finns inga rättsliga elleren
straff tillgripa.att

Frågan Lisbeth Palmes förhandskunskap den misstänkteom om

Anteckningen Lisbeth Palmes uttalande "Det ärom ser man vem som
fråganalkoholist ... till börja med vad haft förhonreste att om

förhandsinformation fick henne den anmärkningen.göraattsom
Saken hovrättsrättegången.i Hovrätten höll initia-togs egetupp

tiv förhör angående förhållandenamed Solveig Riberdahl vid kon-
frontationen. Solveig Riberdahl bl.a. det alldelesattuppgav var uppen-
bart Lisbeth Palme vid konfrontationstillfállet tillkände denatt att
gripne med alkoholproblem. visste inteHon vilket sättvar en person

fåttLisbeth Palme denna information, påsäker det inteattmen var var
under själva konfrontationsförhöret.

Hovrätten fann Lisbeth Palme hösten 1988 hadeutrett att
informerats polisens spaningar inriktade eller fyraatt mot treom var

våldsbrotthade dömts för och bosatt i förortpersoner, varav en var en
Stockholm. MårtenHovrätten konstaterade Palme hadeattnorr om

uppgivit informationen till familjen hade innefattatatt att mannen var
dömd för mord, bosatt i Sollentuna alkoholiserad. Hovrättensamt
konstaterade vidare kvällstidningarna den 14 december hade inne-att
hållit informationmotsvarande den gripne. Själv Lisbethhadeom

någotPalme berättat hon fått konfrontationen gälldesättatt veta att
någon hade alkoholbesvär.som

ansågHovrätten det inte kunde uteslutas hennes kännedomatt att
den gripne alkoholiserad kunde ha bidragit till fokuseraatt attom var

hennes uppmärksamhet Christer P vid konfrontationen och anförde
till förstöd detta Lisbeth Palme, hon enligt uppgiftatt trots att egen
hade bestämt någrasig för inte fälla kommentarer förrän efteratt

ändåvisningen, under återgivnadenna gjorde den tidigare kommenta-
ansågHovrätten bevisvärdet utpekandet reducerades bl.a.attren. av av

förhållanden.dessa

Konfrontationsgruppens sammansättning

Anteckningen Lisbeth Palmes uttalande den utpekadeattom var
alkoholist också frågan konfrontationsgruppen lämpligtreste om var
sammansatt.

ÖlvebroHans har detta följande. Det vanligauppgett attom var man
använde häktade s.k. ñguranter konfrontationsgrupper.i Ipersoner som
detta fall skulle konfrontationen förväg.planeras i Risken för läckage
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till häktet. Hansvända sigdå villeintemassmedia gjorde PUtill att
Ölvebro gått häktettillfrånnågon Palmegruppenförklarade: "Om upp

konfrontations-använda dom imänniskor förtittaoch börjat att en
Och detövertygadjag heltalltsåså varit Dethade det ärute. om.grupp

på. dettakunde lita Avmänniskor vitillvi fick begränsagjorde att oss
Påcivilanställda.ochbland poliserväljaskom figurantemaskäl att

Ölvebro dettilldockfrågor hänvisade Hans äveniytterligare attämnet
figurantfrån häktetsvårt väljaförhandär utatt somen person

kon-den dagsitter kvarvederbörandeinte kaneftersom attvetaman
från häktetñguranteranvändaskallgenomföras;skallfrontationen man

dag.måste och hämta demdit sammaman
Ölvebro utväljaskankonfrontationsgruppvidareHans att enuppgav

givit, vilketvittnenutifrån det signalementtvå Antingensätt: som
från figuran-utseendemässigtkan avvikamisstänktedeninnebär att
misstänkte. ldenliknarockså ñguranterväljerellerterna, somman

modifikationer.med vissadetförforfall sättet,detta senareman
denuppgivitLisbeth Palmemedanmustasch,hadeChrister P attt.ex.

ungefäreftersträvade PUDärförmustasch.inte hadehon attsettman
andra halvanmustasch och denhaskullehalva utan.varagruppen

försvarsadvokatChrister PzsgodkändesKonfrontationsgruppen av
Över Liljerosmed ArnedialogförhörfinnsdettaLiljeros.Arne ett

godkännahan kundedärLiljerosArnedokumenterat. attuppgav
hafthadeönskvärtkanske"dettillade att om manvoremengruppen,

förstårjaglik Christernågranågon eller mensom var merpersoner
frågade utrednings-reservationensvårt. anledningIdet äratt av

genomföraskundeansåg konfrontationenLiljerosArne attmannen om
kundesvarade denvarpå LiljerosArneföreslagnamed den attgruppen,

genomföras.
sammansättningkonfrontationsgruppensansåghovrättSvea att

uttaladeutpekad. HovrättenblevChrister Pbidragit tillkunde ha att
få deltagareframvarselsvårt med kortförståelse varitför det attatt

sinaChristerlikväl Panmärktelämpligt utseende,med att genommen
intryck.avvikandehårovårdadeoch sitt längreslitna byxor ettgav

frånskilde honomuttrycksammanbitnaOckså ochansiktsfärghans
flertalet gruppen.

vetenskap-sammansättning har diskuteratsKonfrontationsgruppens
Åke den tidigareanlitatsChristianson,Sven ävenligt docent avsomav

lPalmekommissionen.

Sven-Åke14 frågor vidoch svaradeforskningberättade sinChristianson om
redo-1995. Handen 21sammanträdePalmekommissionensden tidigare mars

i USA segenomfört med studenterhandå, i sin bok,visade liksom ett test
1994 144Traumatiska minnen,Christiansen, s.
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Förhören med Lisbeth rättegångarnaPalme i

Lisbeth Palme inkom i samband med hon kallats till förhör vidatt
rättegången med skrivelse till Stockholms tingsrätt. Skrivelsen hadeen
följande innehåll:

Sedan Olofs död åsamkats,har jag åsamkasoch djupgåendealltjämt, men.
Trots detta tillstånd vill jag kunna vittnesmålmitträtten full-ettge
värdigt En nödvändig förutsättningsätt. för detta jag i förstaär att ett steg
får åtalade,möta den åhörarerätten någonochutan form bild-utan utan av
återgivning eller mediautsändning, och under förutsättning rätten göratt

bandupptagning.en egen

Stockholm den 12 juni 1989

Lisbeth Palme

Stockholms tingsrätt tillgodosåg i särskilt beslut Lisbeth Palmes krav,
salen.dock tillät tingsrätten åhörare i I hovrätten bad Lisbeth Palme

målsägandeförhöret skulleatt underäga betingelser irum samma som
tingsrätten, vilket krav hovrätten biföll i särskilt beslut.

Åtalet6.1.5

Riksåklagaren åtalade Christer P för mord försökoch till mord
alternativt framkallande fara för påståendeunder Christerattav annan

begåttP följande gärningar.

Christer P har den 28 februari 1986 i korsningen Sveavägen/dåvarande
Tunnelgatan i Stockholm uppsåtligen berövat statsminister Olof Palme
livet med revolver skjuta Olof Palme iatt Olof Palmegenom en ryggen.
har omedelbart avlidit till följd och inre blödningar efter sönder-yttreav
slitning kroppspulsådern och luftstrupen. Vidare har Christer P vidav -

tillfälle försökt beröva Lisbeth Palme livet avlossasamma att ettgenom
revolverskott henne. Skottet, Lisbethmot Palme för livsfara, harutsattsom
träffat Lisbeth såPalme hon fick sårskadaytligatt I andraen ryggen.
hand gällandegörs Christer P avlossa skottet Lisbethatt att motgenom
Palme oaktsamhet Lisbeth Palme för livsfara.utsattav grov

Ãtalsbeslutet RÅ,fattades alltså Riksåklagaren, vid denna tidav som
Magnus Sjöberg. åklagareDen sedermera skulle kommavar attsom

RÄ:sansvarig utföra talan iutses domstolen, chefsåklagarenattsom

15En juristdomarna skiljaktig ansågoch bl.a. inte Christer skullePav var att
förvisas salen under förhöret med Lisbeth Palme.ur
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Palmekommissio-tidigaredenutfrågning införiHelin, harAnders en
åtalsbeslutet.införöverläggningarnaisin delföljandeberättat omnen

RÅ detjag minnsOchdet.åtal, detväckaBeslutet tog somatt somvar
RÅ:s gång våren inågon -89,kanslidiskussionså hade uppeen

fördet räckteochutredningslägetnågot sådant, attellerapril omommars,
då. Detihåg, närvarandejagkommeråtal. femViväcka varpersoner,var

riksåklagarna, ochjag JörgenRiberdahl, detSolveigdetbådade varvar
jagminnsOch jagmening.sin attfickOch och attAlmblad. säga saenvar

intejagåtal i tingsrätten,få igenom attvi kan trorjag ett menatttror nog
Christer Pskulle släppaså jagdärför tycktehåller i hovrätten,det att man

AxelochSjöbergså bestämde sig MagnusMenutreda vidare.försökaoch
räcktedettyckteåtal Domhonom.väckavi skulle attförMorath motatt

materialet. ---med det här

för. Menjag intekanjag inte. Detdetbeslutet,dikteradeVad vet svarasom
viharsådantnågot ochlunch ellerefter atttillbakakomdom nusa,

åtal Christer P.väckaskallför vibestämt motattoss

Palmekommissionentidigareutfrågning inför deniMorath harAxel
imeningavvikandenågothadeHelinAndersbekräftat att enav

slutligenåtalsfrågan. också han,detMorathAxel att somvaruppgav
minnshonharRiberdahlSolveigåtalsbeslutet. uppgett attfattakom att

han inteuppfattning,distanseradnågothade attHelin varmenatt en
emellertid ingethadebevisningen. Honisvagheternainseattomensam

intehanha uttalatHelin skulledärnågot sammanträde attminne av
åtal väckas.ansåg bordeatt

då sedanfrånrättegången denutgickåklagare iValet somgruppav
riksåklagaren Axelbiträdandeförundersökningen:medarbetatlänge

Almblad. AttochHelin JörgenRiberdahl, AndersSolveigMorath,
AxelharAlmblad,biträde JörgenHelin, medAndersvalet föll avav
"detmedmotiveratsPalmekommissionentidigare attinför denMorath

lämpligt.bedömdesenkelthelt som
Lisbeth PalmemålsägandenmedkontakteringaHelin hadeAnders

utfråg-rättegången. AvvidtingsrättStockholmsideinnan möttes
kontaktansåg hansdenneframgickHelinmed Anders attningen att

huvudför-underblevdålig och den sämrevaritLisbeth Palmemed att
gång.handlingens

6 september 1995.utfrågning 28denPalmekommissionenstidigareDen
17 riksåklagaren, dvs.biträdanderiksåklagaren ochsyftadeHelinAnders

Axel Morath.ochSjöbergMagnus
8 1995.utfrågning septemberden 28PalmekommissionenstidigareDen
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6.1.6 Domar m.m.°

Stockholms tingsrätt

Rättegången i Stockholms tingsrätt pågick den juni5 till den 10 juli
1989, under den tiden Christer P fortsatt häktad. I dom den 27 julivar
1989 dömde tingsrätten Christer P till livstids fängelse för mord
Olof Palme framkallandeoch fara för avseende skottet motav annan
Lisbeth Palme. Domen dikterades nämnden, dvs. domstolens lek-av
mannaledamöter, eniga och utgjorde majoritet. Tingsrättenssom var en
två juristdomare, dvs. dess lagfarna ledamöter, skiljaktiga; ansågdevar

åtalet skulle ogillas och Christer P frikännas.att

Svea hovrätt

Christer P överklagade måletoch i Svea hovrätt. rättegångNytogs upp
hölls mellan den 12 september och den 9 oktober Några1989. dagar
efter det rättegången avslutats försatte Svea hovrättatt Christer på friP
fot, vilket innebar domen skulle komma bli friande.att I sin den 2att
november 1989 meddelade dom friade Svea hovrätt enhälligt Christer P
från Domen laga kraft och alltjämt denutgör slutligaansvar. vann
bedömningen brottsrnisstankarna Christer P. Av domskälenmotav
framgår bl.a. följande.

Den väsentliga delen bevisningen måleti utgjordesav av personer
i varierande grad identifierat Christer P. Hovrätten diskuteradesom

därför i särskilt sådanavsnitt hur s.k. identifikationsbevisningett skall
bedömas:

Den bevisning åklagaren åberopat måleti till delutgörssom stor utsagorav
sig ha åklagaren gällandesettav personer görsom äruppger en man, som

identisk med ståendeChrister utanför biografen gåendeGrand, bakom
makarna Palme Sveavägen och själva brottsplatsen.

För gärningsmans identitet skall kunna fastställasatt under brottsut-en en
redning det målsägandevanligtär och vittnen förevisas fotografieratt

Ävenflertal s.k. vittneskonfrontationerett de slagpersoner. ägtav som rum
i måldetta förekommer. På grundval målsägandevad och vittnenav
uppgivit sådanavid undersökningar får de sedan vid huvudförhandlingen
uttala sig den tilltalade identiskär med eller liknar den deom person som
sett.

Stor försiktighet måste iakttas vid värdering identifikationsbevisning.av
Erfarenheten visar i övrigtäven trovärdiga vittnen kan misstaatt sig vid en

9 Domarna finns refererade i Rättsfall från hovrättema 1989, 310-353.s.
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våråberopat expertvittne,försvaretAstrid Holgerson avidentifiering.
denhänvisat tillbl.a.uppehållit vid detta ochsigyttrandei sittharanm.

undersöknings-statligStorbritannienår i1976rapport av enavgavssom
uppdraghaft ivilkenDevlinkommissionen,den s.k. attkommission,

identifikationsbevis-frågor rörandepraktiskateoretiska ocholikagranska
ning.

den debatttillsattesDevlinkommissionentillAnledningen somatt var
två, det sedermeraframkommitStorbritannien sedan detuppstod i att som

till fängelse-dömts1970-talet hadei börjansig oskyldigavisade män av
fallet gälldeidentifikationsbevisning. Detgrundvalstraff en manenaav

polismanskjutitfängelsestraff för halångvarigttilldömts attett ensom
iakttagithadedeparkeringsmätare. Sexstöldoch för sompersoneravur

från brotts-under flyktenochsamband med brottenigärningsmannen
dendärvid förklaratvittnen ochrättegången hörtshade vid attplatsen som

årnågrabevisning,På tekniskgrundgärningsmannen.tilltalade somavvar
fast-kundehosefter husrannsakansäkraskunde man,annanensenare

dömdeförstbegått och denbrottendennedetställas att mannenatt somvar
bilaga B.för fallet,redogörelseoskyldig. Förhelt närmare seenvar

rättsfalleti det engelskaomständigheternamånga mellanlikheterfinnsDet
bådai fallenmisstankarnamålet. kanBl.a.aktuellaoch det attnoterasnu

för brottdömtstidigareriktaskommit sammamot avatt person somen
närvarandebåda varitMålsäganden fallenhar iåtalade brottet.detslag som

någon gärningsman.då utpekatintekonfrontationertidigarevid sommen
målsäganden varittilltalade harmed denmålsäganden konfronteratsSedan

engelskeDengärningsmannen.denneövertygadbergfast att varom
ansikte "vartilltaladestillfälle denvidförklaradepolismannen attett

trovärdigavarit synnerligenMålsägandena harhjäma.i hansinpräntat
till minnes.sig dessaantecknaobservationer ochgöra attattpersoner, vana

sympati ochdedem ibrotten försattsituation mötsPå dengrund avsomav
avseendesärskiltfästamedföra tendensvilket kanmedkänsla, stortatten

uppgifter.vid deras

svårigheten bedömaframhållsDevlinkommissionens attI att omrapport
inte harvittnetberortillförlitlig elleridentifikationsbevisning attär

sannolikhet,såvitt gällerdetaljer kannågon berättelse prövasvars
varifrånpunktbelysning, denfråganVisserligen kansammanhang etc. om

observationen gällerfrån detavståndetochobservationen gjordes som
i övrigtfantasi. Mensinbrukutsträckning vittnet gjortvilkenutvisa i av

vittnetbedöma vadsmå möjlighetermycketenligtfinns det attrapporten
ochminnesig havittnetsina iakttagelser. Trorberätta gotthar ett enatt om

så intedettahar det,iakttagelseförmåga faktiskt inte ärgod enmen
framhållsDevlinrapportenuppträdande. Ihansmärksomständighet som

identifieringderasövertygade ärsjälvasärskilt vittnen, är attatt omsom
sällan visatjuryn, inteövertygelseöverföra dennaoch lyckasriktig som

fel.sig ha tagit
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Enligt Devlinkommissionens mening borde därför ingen dömas
grundval identiñkationsbevisning denna bevisning inte vinner stödav om

bevisning slag. Enbart identifikationsbevisning bordeannat dockav av
undantagsvis kunna godtas förelågdet särskilda såsomomständigheter,om

vittnet känner den vittnetatt utpekat.som

Hovrätten finner för del det vanskligt fastslåär allmängiltigattegen att en
regel under vilka förutsättningar målsägandes eller vittnesom ett ut-en
pekande den tilltalade gärningsman skall kunna godtas fullav som som
bevisning identiteten. Vad emellertid viktigt understrykaärom ärattsom

farorde för rättssäkerheten förlitande sådan bevisning innebär.ettsom
Det lätt missta sigär det saknas påtagligaatt särskilt håll-en person om
hakar för minnet. Det redovisade engelska rättsfallet godärnyss en
illustration i detta avseende.

Det viktigt målsägandesär eller vittnes personligaatt trovärdighetetten
inte leder till domstolen avstår från kritiskt målsägan-att granskaatt om
dens eller vittnets iakttagelser har gjorts sådanaunder förhållanden att
utpekandet den tilltalade tillförlitligt.är måsteDomstolenattav anse som

sådanauppmärksam omständigheter försvagar tillförlitlighetenvara som
i det påmörkt platsen,utsagan, t.ex. observationstidenatt attvar var
mycket kort, målsäganden eller vittnet inte vederbörandeatt tidigaresett
eller inte bekant mednärmare honom eller henne ocksåDet ärvar m.m.
viktigt inte bortse från omständigheter talaratt den tilltaladeemot attsom

gärningsmannen.är I det engelska rättsfallet sådanafanns omständigheter.
Så saknades utredning den tilltalade tillgånghaftt.ex. till ochattom vapen
någon förklaring fanns inte till vissa relevanta fingeravtryck intesom var
den tilltalades. Sådana omständigheter måste uppfattas vamings-som
signaler.

Det denna bakgrundär hovrätten skallmot bedöma Lisbeth Palmessom ut-
pekande Christer P den såghon utanför Dekorima iav som man som
hörnet Tunnelgatan och Sveavägen och vittnesmålde avgivitsav som
rörande iakttagelser angående utanför biografen Grand, viden man
gatuköket och brottsplatsen.

Den helt överskuggande identifikationsbevisningen måleti utgjordes av
målsäganden Lisbeth Palmes utpekande Christer P den honav som man

mordplatsen. Efter ha konstateratsett gärningsmannenatt att var
identisk med den flera vittnen springa in Tunnelgatansettman
uttalade hovrätten:

Lisbeth Palme har berättat hon omedelbart efter skotten bestämdeatt sig
för söka hjälp, hon därför tittade sigatt omkring och dåhonatt att ome-
delbart fick stod vid avfasningen till Dekorima ochsyn en person som
orörligt stirrade. Hon har vidare uppgivit: Eftersom hon sökte hjälp, tittade
hon mycket och hon förstod då intuitivtnoggrant hon intepersonen att

fåskulle någon hjälp denne. Hon fortsatte då bakåtsöka och upptäckteav
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vädjande dentittadehonbort. Närkom längre personensomen person
avvisandeuppfattadenågot honhuvudet i sidledrörde han ett avsomsom
såg hon dentillbakatittadesedanhonnågot hjälpa till. Närsättatt

befannnågra Hanmedsigstått henneoch stirrat röra steg.somperson
studsandemedsigförflyttadesödra sida. MannenTunnelgatanssig nu

spänstigt in-någon ojämnhetaxlar ochuppdragna ettsorts gavsomsteg,
båda iakttagel-mellan desekunder,15-30intervall,korttryck. Det var en

förstavid dennärheteniingenDet personannanvarmannen.serna av
någon tillhunnithuruvidaintekan hon sägaobservationen. Däremot

däri-gången då denne vägsåg den andrahonplatsen när varmannen
från.

Lisbethvittnesmålet visademed konstaterafortsatte attHovrätten attatt
dockiakttagelsemagärningsmannen,iakttahaft möjlighetPalme attatt
självenligt vad hovrättenplatsen,belysningenkortvariga,varit att

skyltfönsterfrån Dekorimasmotljusetfrämstplatskonstaterat --
ansikte.detaljerna isäkert iakttamöjligtvaritdet inte ettgjorde attatt

tillstånd efterjustPalmesLisbethDärefter fördes ett omresonemang
vittnesmål, vilkaenligtantalredogjort förEfter haskotten. ettatt

chocktillstånd, drogföretettbrottsplatsenLisbeth Palme symptom
följande slutsats:hovrätten

iakttagelsersinagjordeframgår Lisbeth PalmeutredningenAv avatt
Nyssfram till henne.något komvittnenainnanbrottsplatsen avmannen

be-gällerdetvärdevittnesmål därför begränsat när attredovisade är av
hennefram tillförst komögonblick.tillstånd i Dedettahennesdöma som
olikauppfattade henneförhållandet deStig E. DetochHAnna attvar

förförtroendekäntPalme kan haLisbeth störreförklaraskansätt attav
vittnesmålenslutsatsanledning draintefinnerStig E. Hovrätten avannan

uppgivitockså själv harsåsomnaturligt och honheltLisbeth Palmeän att -
snabbtOlof Palmetillangelägenhonupprörd attattsamt att sevarvar- påverkat henneshakan dockupprördsjukhus. Att honfördes till var

iakttagelser.säkramöjligheter göraatt

resonerade hov-Christer PutpekandeLisbeth PalmesBeträffande av
på följande sätt:rätten

Christer Ptveka pekathar i hovrättenLisbeth Palme utäven utan att som
videokonfrontationenvidbeskrivit honvidareHon hargärningsman. att

Christer Pdå igenkändehonchockadblevdecember 1988 överden 14 att
blevi tingsrätten änhuvudförhandlingenså det vidtydligt ensamt att

vederbörande.detupplevelsestarkare att varav
såbemöda siggivit intryck atthar i hovrättenLisbeth Palme att omav

råder intefrån händelsen. Detminnesbildåterge sinmöjligtnoggrant som
detövertygadsjälvPalmeLisbeth ärnågon atttvekan varatt omom

skotten. Hovrättenefteromedelbartsåg brottsplatsenhonChrister P
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finner alltså ifrågasättaskäl hennes återgerverkligenatt att utsaga
hennes minnesbild.

Hovrättens bedömde alltså Lisbeth Palme trovärdig, och övergicksom
sedan till bedöma huruvida de uppgifter hon lämnadeatt tillför-var
litliga:

En naturlig utgångspunkt för sådan bedömning de uppgifterär honen som
lämnat till polisen i anslutningnära till händelsen. förstaDe uppgifterna om
sina iakttagelser lämnade Lisbeth Palme sjukhuset den aktuella natten.
Enligt förundersökningsprotokollen hade dåhon ingen uppfattning om vem

kunde ha avlossat skotten. Vidare följande signalement: "stor,som avgavs
kraftig, mörkhårig, iklädd midje- 3A-långeller blå mörkblåeller täckjacka".
Från det förhör hölls den 1 1986 kl. 15.35 följandeärsom mars att notera:
Framme vid korsningen med Tunnelgatan hörde fru Palme smällarä

tvåsannolikt till antalet. lätDe inte de frånkom håll. Honnärasom om
trodde det ungdomar lekte medatt smällare och vände sigvar som mot
maken för kommentera saken. I ögonblickatt sjönk han ihop,samma
kraftigt frånblödande bröst och Fru Palme hörde ytterligare smällmun. en
samtidigt hon kände hur det brände till bakifrånSnettsom ryggen.
såg hon in Tunnelgatan. Han stannade bit in ochur en man sprang en
vände sig varefter han fortsatte. Någon lade hon inte märke till.om annan

Mannen in Tunnelgatan uppfattade fru Palme varandesom sprang som-
40-årsåldern,i 180 lång och med kompakt kropp med kort hals.ca cm

Han mörk inte på direkt sydländskt håretett sättvar men utan var mer
brunaktigt. Han iklädd blå, något litet bullig täckjacka gickvar en som en
bit nedanför midjan. Han de hade vidare mörka, troligen grå byxor. övrigtI
lade fru Palme inte någramärke till detaljer sig i utseende ellervare
klädsel.

Det bör här Lisbeth Palmes uppgifter intrycknoteras att honatt settger av
endast bakifrån och hon inte lagt märke till någrasnett detaljer imannen att

utseendet. Enligt förundersökningsprotokollet har Lisbeth Palme den 8
1986 önskat, efter ha fantombilden den misstänktemars att sett

mördaren, komplettera sin tidigare något. Vidare framgår honutsaga att
hade diskuteratäven saken Mårtenmed Palme. Lisbeth Palme har därefter

uppgivit: Hon uppfattade det in Tunnel-som om mannen som sprang
hade något rundare, fylligaregatan ansikte detett fotot.än Dragen i

övrigt, och uppfattadenäsa hon raka. Den korta halsen kanmun som
kanske förklaras med han rörde sig med uppdragna axlar.att

Såvitt framgår förundersökningsprotokollet har Lisbeth alltsåPalme inteav
börjat beskriva formen på ansiktet den såghon förrän fåtthonman se
den s.k. fantombilden. Hon har i hovrätten uppgivit fantombilden blevatt

hjälp för henne beskriva bilden bättre. förhållandeI detta liggeratten en
risk det därefter inte längre fråga någonatt oförvanskad minnesbildvar om
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fått för hennesbetydelsefantombildeniakttagelse attutanav mannenav en
beskrivningfortsatta av mannen.

samtalförst vidPalmeLisbethförundersökningsprotokollet harEnligt ett
efter händelsen,veckordrygt1986, dvs.den 25med HolmérHans tremars

frånanteckningarnaansikte. Enligtdetaljer iuppgiftlämnat mannensom
kindknotorbulligablick,ha stirrandegärningsmannenbeskrivssamtalet

anteck-iakttagit ihondenböroch vit överläpp. Det attnoteras person
gångenockså förstagärningsmannen. Det ärbeskrivsningarna somsom

vad honskedai tidigarehonom änLisbeth Palmeredovisasdet ettsettatt
framgår tillhanLisbeth honom vänsteruppgivit: När snetttidigare utser

förblickar tillbakaaffären i hörnan. Hanfönstret i attupplystadet sommot
i gränden.inoch fortsätterhan lyckatskontrollera om

den 5 och29 aprilhölls denförhörsammanställning samtEnligt somaven
"Då tittadehonsignalement:detaljerat1986 har hon lämnat6 maj ett mer

såg medhonfallit ihopfrån maken, trottoaren, manensomupp
avstånd10-15befann sigtitta dem. Mannenstirrande blick metersca

i 40-beskriverTunnelgatan. Honi hörnetoch stod varamannen somav
blick, hastirrandelång, intensivtha180årsåldem omkringoch encm

rakamedraköverläpp, haljus, plattochläpparsmala, pannatunna en
kraftigt,medstirrande ansiktesteltrektangulärt ochhaögonbryn ettsamt

ikläddmarkerade kindsidor. Hanhakparti ochnågot framskjutet var
ochdock till knäna,nedanför midjan,mörkblå/marinblå gickjacka som

ingetgjordeaxlarnabredbyxor. Mannen överhade mörkahan menvar
Dåhalsparti.kortoch hadedra axlarnaverkadeintryck. Hanstort ettupp

intryckspänstigtl vältränatsig, gjorde hansåghon röra ettmannensenare
På fråganågot händerna.höll iintekundehenne. Hon om mannense

säker, honej, honellerbar glasögonhon uppgavsett varmannenomom
honmänniskordetaljen hosihåg densvårt justkommasig ha somatt

säker. Hansinte hellerhuvudbonad honeventuellBeträffandeträffat. var
blond ellervarkencendré-brunt intryck. Han svart-dockhuvud ett vargav

muskig.

honsåväl erinrat sigalltså förhörvid dessahar att settLisbeth Palme senare
förklaring kanutseende. Enåtergett detaljer i hansansikte sommannens

tekniskadenförrändet inteuppgivit därom,i vad honsökas att var
håll fick klartfrån honkommitskotten närautredningen fastslog att som

mynningsåg Tunnelgatansvidmåste honvarit denhaför sig detatt man
dåförstdethonharskotten. hovrättenavlossat I attsagt somvarnogsom

minnesbildfram sinkundehon bättre ta mannen.av

sigtid erinrarefterförhålla så förstväl sigkanDet att enenman
förriskfinnasdå emellertid allmäntmåste attiakttagelse. Det rent en

påverkatsden kan haoförvanskadminnesbilden inte längre är utan att av
såpåtaglig ifår särskiltRiskenomständigheter.andra antas en upp-vara

omfattandedenförevarande medbrottsutredning denmärksammad som
fått massmedia.från ibörjanredandenpublicitet som
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Hovrätten redogjorde för måletvissa i redovisade forskningsrön röran-
de s.k. traumatiska minnen. Enligt dessa minnet central informa-var av
tion i traumatisk situation bättre i vardaglig situation,än medanen en

gäller för perifer information,motsatsen minns isämresom man en
traumatisk situation i vardaglig situation.än Hovrätten fortsatte:en

När det gäller den traumatiska situation Lisbeth Palme befann sig isom
brottsplatsen ligger det, enligt hovrättens mening, till handsnärmast att

det centrala för henneanta hennesatt make skjuten ochattvar var
uppenbarligen svårt skadad. Enligt uppgift tittade hon sig omkring föregen

söka hjälp. Däremot förefaller hon inte ha någonatt haft tanke att
gärningsmannen kunde befinna påsig platsen, eftersom hennes omedelbara
intryck varit skotten, hon först uppfattatatt bams smällare,som som
avlossats på längre håll. Såsom tidigare redovisats det inte förrän denvar
tekniska bevisningen fullt klarlade gärningsmannen måste varit denatt va

stod vid Tunnelgatans mynning hon kunde framperson som tasom
minnesbilder denna bättre. hennesAv uppgifter alltsåkan denav person
slutsatsen dras hon hon tittadenär insåginteatt detmot attupp mannen

gärningsmannen. Hon tittade för fåhon kundevara attmannen se om
hjälp ñck intuitivt klart för sig denne inte skulle hjälpa till. Lisbethmen att
Palme kan i det läget inte rimligen någonha haft anledning registreraatt
detaljer i utseende; det förcentrala henne skaffa hjälpmannens attvar
till svårtsin skadade make. förhållandetDet hon vid polisförhöret den latt

1986 inte verkar ha kunnat erinra sig ansikte också stödmars mannens ger
för antagandet utseende inte varit central betydelseatt förmannens av
henne iakttagelsernanär gjordes.av mannen

Lisbeth Palmes utpekande ägde vid konfrontationen den 14rum
december. ansågHovrätten utpekandet vid förhör och vidatt senare
rättegångarna saknade självständig betydelse. Hovrätten uppehöll sig
därför vid hur konfrontationsförhöret den 14 gåttdecember till och
hade i det sammanhanget på initiativäven föranstaltat förhöreget om
med Solveig Riberdahl. Resonemanget utmynnade i slutligen
bedömning angående den identifikationsbevisning förebragtssom

Lisbeth Palmes utsaga:genom

Beträffande frågan vilken information Lisbeth tillgångPalme hade tillsom
före konfrontationen det hennesär uppgifter uppgiftersamtgenom egna av
Mårten Palme och Solveig Riberdahl klarlagt hon under hösten 1988att av
åklagama informerats polisen inriktade sina spaningar ellerattom mot tre
fyra däribland tidigare dömts för våldsbrottpersoner, en man som grova
och bosatt i förort Stockholm. MårtenEnligt Palmesvar en norr om
vittnesmål omfattade informationen till familjen Palme uppgifterna att

dömd för mord, bosatt i Sollentuna alkoholiserad. Detmannen ärvar samt
vidare kvällstidningarna Expressenutrett och Aftonbladetatt den 14
december 1988 innehöll sådana uppgifter den gripne. Lisbeth Palmeom
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löpsedlama.hontidningardessahon inte lästuppgivit setthar attatt men
fåttkonfrontationen hadenågot föreberättat hon sättvidareHon har att

Lisbeth Palmenågon hadegälldeuppgift denatt somom
någon alkohol-medefterletatinte medvetethonhar förklarat att person

dock intekanDetkonfrontationsgruppen.iñguranternablandbesvär
haalkoholiserad kangripnedenkännedomhennesuteslutas attatt varom

vidChrister P8uppmärksamhethennesfokuserabidragit till att nr
försiguppgift hade bestämthon enligt attkonfrontationen. Trots att egen
såsomhonyttradeefter visningenförränñgurantemainte kommentera -
de in-visningenefterkonfrontationenframgår protokollet över avav -

står uppställd, detkonfrontationsgruppenbilderna där helaledande ser
Bevis-det.inte baradetdetalkoholist, ärärär mennrman vem som

vid den andraockså PalmeLisbethreducerasutpekandetvärdet attavav
såg medsekvensenvisningen endast nr

bidragit tillhasammansättningkonfrontationsgruppens attVidare kan
svårigheter med kortförelåg naturligtvisblev utpekad. DetChrister P att

emellertidChrister Putseende.med lämpligtfå ñguranterframvarsel ger
Ävenhår avvikande intryck.ovårdadesitt längre,byxor ochslitna ettp.g.a.

från fler-ansiktsuttryck skiljer honomsammanbitnaansiktsfärg ochhans
andra ñguranter.talet

Stor
kankonfrontationsvideon. Manfrån fram till visningenmordetförflyta av

minnesbilddå oförvanskadLisbeth Palme harför givetinte avattta en
uppfattadeiakttagelsen inte gär-vidhondenansiktet somman som

för honbetydandemåste således föreligga attningsman. Det utrymmeett
identiñeringen.vidmisstagit sigkan ha

Christeridentifieringalltså Lisbeth Palmesansåg inteHovrätten att av
deneftersomutgången praktiken klar,iDärmedtillförlitlig.P varvar

sammanfattadeväsentligt Hovrättenbevisningenövriga svagare.var
"Slutövervägan-rubrikenunderföljandeövervägandensina sätt,

den 99z

spelklubbenavsnittenunderbevisningenbedömningHovrättens omav
Christer Pinnebäroch Rotebroipåstådda iakttagelser Märstaoch attOxen

något mordkvällen.alibi förinte har

Åklagarens antagandetgått byggertillmordet atthurhypotes om
Grand,biografentillderas ankomstPalme vidmakarnaupptäcktChrister P

skaffat framdärförstatsministern ochför dödasighan bestämt enattatt
makarna Palmeföljt efter närbiografen ochutanförrevolver, han väntatatt

sambanddem isida, hanpåpromenerade Sveavägens västra passeratde att
ochkyrkogataAdolf FredriksvidSveavägensneddademed de överatt
viddärefter inväntat demhanklänningsaffären,vidstannade till attsamt

Dekorima.butikenavfasningen vid
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Hovrätten har i avsnitten biografen Grand och gatuköket prövatom
hållbarheten den indiciekedja åklagaren åberopat till stöd för sinav som
hypotes. I korthet innebär hovrättens bedömning följande. Birgitta Wzs
uppgifter innefattar någoninte säker identifiering Christer P. Eftersomav
vittnesmålet inte heller stöds utredning tillfälle,av annan om samma om-
kring kl. 21, det inte bevisatär dåChrister P befunnit sig utanför Grand.att
När det sedan gäller de olika iakttagelsema utanför Grand efter kl. 23 talar

ÄvenLars Ezs uppgifter Özsför Christer då uppehållitP sig där. Rogeratt
uppgifter talar för detta. Men det ocksåkan ha varit en person som var
mycket lik Christer P de iakttog. MårtenVarken Palmes uppgifter ellersom
någon utredning bevis för någonutgör följde efter makarnaannan att

frånPalme Grand. Vad Ljubisa N iakttagit utanför gatuköket visar sedan att
någon gick efter makarna de passeradenär gatuköket hans iakttagelsemen
och utpekande har inte sådantskett identifieringensätt Christer Patt av
kan tillförlitlig. När det gäller sträckan från gatuköket tillanses
mordplatsen finns det i utredningen inte någraredovisat iakttagelser attom
någon gått efter makarna Palme. Sammanfattningsvis utredningen alltsåger

någotinte tillförlitligt belägg påståendetför Christer P följt efteratt
makarna frånPalme Grand till mordplatsen.

Lisbeth Palme har med stark personlig övertygelse pekat Christer Put som
gärningsman.

Som framhållits måste försiktighet iakttas vid värdering identifika-stor av
tionsbevisning, eftersom erfarenheten visar i övrigtäven trovärdigaatt
målsäganden och vittnen kan missta sig vid identifiering. finnsDeten
därför anledning uppmärksam sådanaatt omständighet för-vara som

tillförlitligheten i Lisbeth Palmes utpekande.svagar

Som förut anförts har Lisbeth Palmes iakttagelser varit kortvariga. Be-
lysningen platsen har inte någramedgett tydliga iakttagelser av mannens
ansikte. Att Lisbeth Palme varit påverkatupprörd kan ha förmågahennes

säkra iakttagelser.göra När detatt gäller Lisbeth Palmes möjligheter att
bevara sin minnesbild måste beaktas hon gjort sina iakttagelser i föratt en
henne traumatisk situation. måletI redovisade forskningsrön visar det iatt
sådana händelser den centrala informationenär minns, medansom man
minnet för perifer information för periferaär sämre detaljer iänt o m en
neutral händelse. Eftersom Lisbeth Palme, hon gjorde iakttagelsemanär av

inte hade klart för sig det gärningsmannen såg,honattmannen, var som
kan utgåinte från detaljer i utseende det centrala förattman mannens var
henne. förhållandetDet hon vid polisförhöret den 1 1986 inteatt mars

återgekunnat några detaljer i ocksåutseende talar för dettaattmannens var
perifer karaktär i hennes iakttagelse.av

Med hänsyn till detta och hennes uppgift påhon först stadiumatt ett senare
utredningen ståndvari bättre fram sin minnesbild den honattav ta av man

iakttagit finns det risk för dådenna inte längre oförvanskad.atten var
Minnesbilden kan påverkadha varit andra omständigheter.av
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avgörandeidentifieringenförtill denförflötsedandet nästanAtt tre
vidgadecember 1988, är ägnat utrymmetden 14videokonfrontationen, att

identifieringen.vidför misstag

konfrontations-sammansättningenheller uteslutasintekanDet att av
från övrigaskilde sigChrister Putpekandet;bidragit tillhargruppen

ansiktsuttryck.ansiktsfärg ochifråga klädsel, frisyr,figuranter om
PalmeLisbethmisstänktedenförhandsinformationVidare kan den somom

utpekandet.också bidragit tillfått hahade

sådana iakttagelsergjortharbrottsplatsensjälvavittnenaInget avav
identifiering. Brotts-grund föransikte kan utgöragärningsmannens som

kroppsbyggnad ochklädsel,gärningsmannensiakttagelserplatsvittnenas av
tillläggasde kanså detaljersärprägladeinnehåller inte hellergångstil att

identifiering.någon säkergrund för

målet finnsintedet ibetänkligheteringe ärsärskiltVad ägnat attär attsom
vid brottet. Det ärgärningsmannenbindabevisning kannågon tekniskt som

finns. Detdetellermordvapenalltså vilket använtsinte nuvarutrett som
d kankläderkrutstänkfingeravtryck,utredningfinns ingen e somom

åtalade gärningama.vid deChrister Pbinda

hand-sigtidigareChrister P använtutredningVidare saknas att avom
varitintehanmålet tyderframkommit i närmastVad atteldvapen. som

något beläggkonkretutredningenhellerskjutvapen. Inteintresserad gerav
skaffat framtillgång eller hadetillhadekvällenaktuelladenför hanatt

något skjutvapen.

livsföringpersonlighet ochChrister P:sframkommitVad enomsom -
narkotika talarsprit och attmissbrukar motsnarastförtidspensionär som —

aktuella.begå detbrottskullehan ett som nu
våldsbrottallvarligaskyldig tillgjort sigtidigareChrister PharVisserligen

Såvittaggressionsutbrott.då tämligensigdet har rört momentanaommen
till denskyldiggjort sigtidigarealdrig typChrister Pframkommit har av

fråga fall.i dettavåldsbrott detplanlagt omvarasynessom
gjortsellerinte visats,detbetydelsemåste också tillmätasDet att ens

statsministern.något mördamotivhaftChrister Pantagligt, attatt

domstolentill HögstaöverklagaRiksåklagarens intebeslut att

till Högstamålet vidareföramöjlighetRiksåklagaren hade att
ställningstagandesådantdet. Ettintevalde göradomstolen attmen

hellerföreliggerdokumentationochnågot formligt beslutintekräver
ord-Palmekommissionenstidigaremed densamtalfall. Ii dettainte
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förande och sekretariat dåvarandehar riksåklagaren Torsten Jonsson,
antecknats,2°enligt vad uppgett:som

När domen meddelades fråganuppkom målet skulle föras till Högstaom
domstolen HD. Enligt dåden gällande instruktionen för riksåklagaren
skulle överprövning i HD ske endast särskilda skäl förelåg. Sådana skälom
ansågs enligt praxis föreligga förutsättningarna för prövningstillståndom
förelåg Såvitt här intresse förutsatteär det prejudikatsintresseattav ett
förelåg, något helt saknades måleti eftersom det rörde bevis-som rena
frågor, eller resnings- eller domvilloskäl fanns,att eller bevisning. Inteny
heller de förutsättningarna förelåg. Utifrån gällande instruktion försenare
riksåklagaren och tidigare tillämpning därav saknades således skäl för att
begära prövning i HD hovrättens frikännande dom.av
Målet Christer P rörde bevisfrågor. måletmot Om hade rörtrena annan

Olof Palmeän hade det knappast övervägts överklaga hovrättensperson att
friande dom. Jonsson, och Axeläven Morath, dock inställda attvar
överklaga domen någon ansågdem det fanns möjlighet tillattom av en
framgång. formellaDe förutsättningarna i instruktionen påverkade därför
inte deras bedömning frågan.av

Efter mycket överväganden bedömde Jonsson det inte fannsnoggranna att
förutsättningar för ändring i hovrättens dom. Axel Morath gjorde samma
bedömning. Jonsson samrådde med chefsåklagarenäven Anders Helin och
byråchefen Riksåklagarenhos Jörgen Almblad, vilka hade måletfört i
tingsrätten och hovrätten, och de hade uppfattning. Något formelltsamma
beslut inte överklaga meddelades inte,att ställningstagandet offentlig-men
gjordes några dagar innan laga kraft och Lisbeth Palme informerades
särskilt i samband därmed.

Torsten Jonsson upplyste Lisbethäven Palme tillsammans medattom
två sina hade besöktsöner honom tvåungefär veckor efter domen.av
Hon hade redogjort för sin uppfattning domen, hon ansågom som
felaktig.

Skadestånd

I anledning den friande domen begärde Christer P hos Justitie-av
kanslern, skadeståndJK, för han hade berövats friheten underatt
knappt tio månader. JK beslöt sedermera till Christer iPatt staten er-
sättning för det lidande denne förorsakats frihetsberövandetgenom
skulle 300 000 kr se JK-beslut 1990,utge D l.

20PK-Minnesanteckning 18.nr
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domenefterChrister PUtredningen6.1.7 mot
1996fram tilloch

utredningfortsattFörförutsättningarnaAllmänt m.m.enom

tilltaladedenochåtalet ogillatsbrottmålsdom innebär attfriandeEn att
inteformelltinnebärDenfrån brottsmisstanken. settjuridiskt frikänts

oskyldig. Ifaktiskttilltaladeden ärbevisatfunnit detdomstolen attatt
framgårså detdomskälsinaavfatta attdomstol attför sig kanoch en

ocksåjuridisktinte baratilltaladedenbevisat utandetden attansett
oskyldig.faktiskt är

funnitintedomstoleningetdomskåleninnebar utöverfalldetta attI
vissainnehöllDomskälenbegått mordet.Christer Pbevisatdet att

Christer Ptvivladedomstolenantydde attöverväganden varattsom
i alltlivsföring,ochangående dennest.ex. menrätt personman

tillintebrottmålsdom,frikännandenormaldetväsentligt somenvar
funnithovrätteninnehåll innebar attänform ellersig attannatvare

begåttpåstående Christer Pstyrka sitthade kunnatåklagaren inte att
mordet.

sakkraft kan denvunnit lagafrikännande dommedochI somatt en
förhåller dockSvensk öppetigen. rättprincip intei enprövats tas upp

beviljasresning kanbrottmålsdomar. S.k.friandeföromprövning även
fram-detförutsättningenbl.a. denunderdomstolen attHögstaav

kända,varittidigaredeomständigheterbevis ellerkommit omsom,nya
dom.fällandetillha lettskullesannolikt en

någotfannssynpunkt intefrån formelldetinnebärsagdaDet att
begått brottet,likvälPChrister trotsutredafortsättahinder attmot om

sådanordning därrättsligbevis. Engått leda iintedittillsdetta attatt
naturligtviskanmedgesfrikändutredningfortsatt mot personen

förhållandenallaunderRättslägetockså försvaras. ärifrågasättas, men
utredning.fortsattdet medgavochklart en

utredningenfortsattaDen

PUoch främstförstinnebarutredningen attfortsattaDen noga
domenPalmegruppeninomUppfattningenanalyserade domen. varom

särskiltÖlvebro kritikenbedrövlig; tadenna ärenligt Hans synesatt
identiñkationsbevisningangåendeövervägandenhovrättenssikte

enligt HansDevlinrapporten,s.k.åberopande denoch dess somav
detsamtidigtÖlvebro måste emellertid attövertolkats. Det noterashade

förväntanfunnitstycks ha attPalmegruppeninom närmast en
Ölvebro för densin delförharfriande. Hansbliskullehovrättsdomen
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tidigare Palmekomrnissionen uppgivit han inför hovrättsförhand-att
lingen helt inställd friande dom och han har uttrycktvar ävenen
förståelse för hovrättens ställningstagande såi måtto hanatt sagt, att
han inte själv skulle ha velat sitta i domstol och Christersäga, Patten

mordet".begick
Inom PU helhet ha dragit slutsatsen det försom synes man att en

framtida fällande dom skulle komma krävas teknisk bevisning ochatt
det därvid i första handatt gällde finna mordvapnet. Beträffandeatt

kravet teknisk bevisning kom förundersökningsledningen isenare,
samband med frågan resning aktualiserades,att göraom att en annan
bedömning.

vårAv redogörelse för den övergripande inriktningen utred-av
ningsarbetet årenunder har framgått utredningen Christer Patt mot

efter den friandeäven domen fortsatte utgöra väsentlig delatt en av
arbetet. Som tidigare hadenämnts inom PU helst fortsatt utred-man
ningen Christer längreP innan hanmot vad blevän fallet.greps som nu

åtaletVid utredningen egentligen inte färdig. Det innebär detvar att
fanns saker kvar, kunde igenom igen och komplettera.som man nu
Spaningen Christer återupptogs.P Tips angåendemot Christer fort-P

komma in; måstedessasatte givetvisatt bearbetas.
Det fortsatta utredningsarbetet ledde dock inte någottill genombrott.

Så Ölvebroi november 1996 förklaradesent Hans det materialsom att
fanns beträffande Christer P enligt hans mening intesom räckte för

resning. Se vidare nedan Riksåklagarens ställningstagande frånom
tid.samma

Våren 1995 begärde den tidigare Palmekommissionens sekretariat
hos PU alla angåendeuppslag Christerut registrerats efter densom
friande domen. Dessa uppslag, 300, gicks sedan igenom. Genom-ca
gången finns redovisad i omfattande promemoria, där varje uppslagen
beskrivs.

I sin sammanfattande bedömning anförde sekretariatet utred-att
ningsläget avseende Christer P inte förändratnämnvärt påsynen
brottsmisstankarna Christer P:mot

2 det precisär hovrätten det såsäger, efter långhärär tid,att medsom
dom vittnesmålen, det finns ingen teknisk bevisning så inte heltär man---
övertygad skall inte någon.döma Jag skulle inte vilja ha suttit därman och

det Christerär P.sagt, Den tidigareatt Palmekommissionens utfrågning den
29 november 1995.
22 ÖlvebroHans inför kommissionen i samband med PU lämnadeatt syn-
punkter RRV:s expertgranskning utredningsarbetet den 21 novemberav
1996.
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bedömningobjektivvid sägasantal tips kanEndast begränsat varaett en---
sigsynpunkt. Detbrottsutredningens rörpåtagligt intressanta omurmer

fråga,iuppgiftslämnarenChrister ochmellan Pvadtips sagtssomom
vidChrister Pinnebäruppgifterochvapeninnehavuppgifter attsomom

Vidmordplatsen. närmaresig i närhetenbefunnitmordettiden kring av
i alltkontrollfrågor har det dockmed andraochförhörutredning i form av

falleller isubstansofta helt saknatuppgifternaväsentligt visat sig vartatt
lösning.sakenkunnat förautredning närmareföreliggandeinte en

nödvändiga, ochutredningsåtgärder varitgivetvis vidtagnafall hardessaI
skallvidaretillsför uppslagentillräckligafår varithade attäven anses

sidan.kunna läggas

välha varitför Christer På intresset sägassidannågra fall kan andraI
befunnit sigdennehärpå uppgifterpåträngande. Exempel är attom

stökigt,i övrigtberusad ellerhannågon ofta med tillägget uppträttplats, att
mordutredningentillberöringinformation mednågonattutan annan

i Christerhållits medsådana fall förhörisällan harfunnits. Inte personer
ochdennekännedomderasfrågorna inriktatsharnärhet ochPzs omom

några utred-frågaifogmed visstkan sättasDetumgängesvanor omm.m.
idockvarit nödvändiga. Defall utgöri dessaningsinsatser samman-en

medförsvarasmöjligenuppslag och kanalladelmindrehanget av
konsekvent.fullständig ochambitionen att vara

tips inte kunnatinkomna görasbedömningenharantal uppslagI ett stort av
förhör.slagningar ochutredningsåtgärder gjorts i formförrän ytterligare av

utredningsinsatserytterligarevilkabedömningenför ochAnsvaret somav
vilatgenomarbetade harskalluppslagetvidtagits och när anses

Ölvebro. utredningsåtgärderväsentligt har dealltIspaningschefen Hans
såväl formtillbalanseradeochavvägdavarit välbeslutats somsom

omfattning.

föranlett Palme-framkommitsådana uppgifternågot fall hariInte som
Christer P.höranyttattgruppen

brottsutredningen interedovisadedenSammanfattningsvis har ovangenom
förändrarutsträckningnågon avgörandeiomständigheterframkommit som

delaktighet ieventuellaChrister Pzspåverkarellerutredningsläget synen
brottet.

utrednings-dokumenteradealltså detdet iinnebarBedömningen att
något itillkommitinte hadehalvårsskiftet 1995kringmaterialet som

utredningsläget.förändrathadegradavgörande
genomgång mordutredningendendokumentationenI somavav

behandlasuppdragkommissionens1996 utfördeRRV-expertema
anmärks detingående. IChrister Putredningendelar rapportenmotav

måni vadställningstagande tilltillkommit, dockfakta utanatt nya
stärkts.brottsrnisstankarna
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Riksåklagarens behandling resningsfrågan 1996av

199623Den 23 november upprättade Solveig Riberdahl, då biträdande
riksåklagare och förundersökningsledare, promemoria i resnings-en
frågan. I promemorian diskuteras innehållet i tingsrätts- och hovrätts-
domama. återgesDessutom i sammandrag de uppgifter Sigvard Csom
lämnat till polis och domstol. Promemorian slutar med överväganden
angående möjligheten ansöka resning, och följande slutsats:att om

De uppgifter kommit fram efter hovrättens dom beträffande Christer Psom
enligt minär uppfattning sådanainte de sannolikt skulle ha lett tillatt att

Christer fälltsP till för brotten.ansvar

I avslutande stycke anmärkte Solveigett Riberdahl därutöver detatt
ifrågasättaskunde inte del de uppgifter aktuella hadeom en av som var

varit kända så länge den ettårsfristens.k. löptatt ut.
Det vid denna såledestid aktuellt ingående övervägavar att mer

huruvida resningsansökan skulle inges. RiksåklagarensMen besluten
blev inte detta.göraatt

6.1.8 Riksåklagarens resningsansökan och dess

behandling

Våren 1996 hade handlingsplan rörande utredningen Christer Pen mot
Den innebarupprättats. ökad fokusering den delen utred-en av

ningen. Det detta arbete resulterade i resningsansökanattvar som en
ingavs den 5 december 1997.

Resningsansökan

Resningsansökan utgjordes omfångsriktrelativt dokumentettav
omfattande 33 sidor. innefattadeDen yrkanden och grunder i själva
resningsärendet, redogörelse föräven bevisning enligt vadmen en som,

RÅ,Riksåklagaren, uttryckligen åberopasavsedd i denattangav, var
mån resning skulle komma beviljas. Av vad därvid sades fram-att som

RÅgår hade för avsiktatt iatt argumentera sättett annat en
rättegångeventuell vid det förra tillfället.än I den följande redo-ny nu

visningen bortses fråni princip den delen ansökningsdokumentet.av
RÅSammanlagt åberopade i resningsärendet tjugotalett nya

vittnesmål delvis rörde det sig tidigare kända vittnen, avgivitom som

23Dateringen oklar.är
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avsågVittnesmålenutsagor.kompletterandeändrade eller nya,
mordkvällen,underChrister Piakttagelserkändatidigare upp-av

sig kännamordplatsvittnefrån falligifter ett numera anservart som
mordet eller"erkänt"Christer PuppgifterChristerigen attom

tillrelationChrister P:suppgiftermedgivanden,gjortsättannat om
tillgång tillChrister P:suppgifterbombmannen,TLars vapen,om

han lämnatha medgettskallUlf Spvittnesmål vilketenligt attett
vittnesmål enligtdomstolihördeshanuppgifter ettfelaktiga samtnär

Olofskjutaframfört hotskall hamordetföre attChrister Pvilket om
Palme.

RÅ iakt-vidviktfästha störstuppgifterAv dessa synesnya
framgår självabl.a.mordkvällen. DetunderChrister Ptagelsema avav

sammanfattningen deåtergivna upptarnedandeninlagan, somt.ex.
Om deochEbetecknades A, D,resningsansökanivittnen upp-som

följande.lämnadevittnen sägsgifter dessa
hovrättsdomeninnanredantill känna motgivit sigVittnet A, som

vidChrister Phankraft,vunnit laga settChrister P attuppgav
s.k.kväll körtdennahadeAmordkvällen.tillfällenupprepade

mellanTegnérgatandelsChrister Pobserverathadesvarttaxi. Han
efteråt, delspå Sveavägenvandrandedels22.30, strax22.15 och norrut

Dekorimavidslutligen23-tiden ochGrand vidbiografenutanför
säkerheltochtidigaresedanChrister Pkändemordplatsen. Han var
kördeobservationensistaVid deniakttagit.handennedetatt var

sig Kungsgatan,närmadehanvarvid han, närsöderut,Sveavägenhan
därpå,dagenförstått sammanhangethadetvå smällar. Hanhörde men

vågat vad hanberättainte sett.
Mordkvällen1997.septemberuppgifter isinalämnadeVittnet D

Tegnér-porttelefonringt dennesochSigvard Csökthonhade
medåkt in tillhadehonexaktvisste inte stannär,16. Hon mengatan

svarade20 och 21. Ingengång kl port-någon mellantunnelbana
honChristerdärifrån hade hon möttgickhontelefonen. När som

frågadeHanSveavägen.vid Konsumtidigare,sedankände igen om
C inteSigvardPå svarade honC. dettaSigvardhos attvarithon var

medså bliförgått bio. Honhadehan attochhemma avatt sanog

kända24 gradvittnesmålen övrigt i högiföljafårDet varäven attavanses
gällerDetdåresningsfrågan hade övervägts.beaktadeochtidigare närsedan

Leif L:svittnetuppgivit ochSigvard C hadevadkring Lars T,uppgifterna
RÅ naturligtvisinsikter kanhans nyavärdetskrivervilken att avutsaga, om

ifrågasättas".
25 resningsansökan.ialltså det sägshärredogörelseDen somavsergessom

grundadesresningsansökanmaterialinnehållet i detVår förredogörelse som
RÅ:s materialettolkningvår respektiveAvvikelser ifram.följer längre av

förekommer.
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honom. Christer P hade då sprungit till Sveavägensöver andra sida.
Det sista såghon Christer P han stod utanför biografen Grandattav var
med dåDet fullt med folk utanförmot gatan. biografen.ryggen var

Vittnet E hörde sig i maj 1997. Han hade mordkvällen mellanav
klockan 23 och 24 kört Malmskillnadsgatan med bil söderut. Ungefär
vid brandstationen dvs. före den plats där Tunnelgatansstrax trappor
når till Malmskillnadsgatan kom springande fråniupp ut gatanen man
höger sida. fickE bromsa och halkade framför bilen. Demannen
iakttog varandra 5-10 sekunder på kort avstånd. Mannen hade skarpen
genomträngande blick och revolver i handen. Han vidare inen sprang

till insågE därpåvänster. dagengata han statsministernsen att sett
mördare. Han säker det Christer såg.P hanattuppgavs vara var

Vittnet lämnadeI sina uppgifter till utredningen i april 1997. Mord-
dagen hade han varit tillfälligt besök i Stockholm. På kvällen tog
han lång promenad. Han kom då bl.a. David Bagares frånen att gata
Birger Jarlsgatan Malmskillnadsgatan. 10-15 frånmotupp meter
Malmskillnadsgatan hanmötte kom pålunkande Daviden man som
Bagares sida. Klockan dågatas omkring 23.25. Mannennorra var var
andfådd och luktade Han hade skarp, intensiv blick.svett. Ien uppgavs

helt säker det Christer hanPatt mötte.vara var
RÅ sammanfattade i sin resningsansökan det bevisläget pånya

följande sätt:

Frågan Christer P varit vid Grand omkring kl. 21.00 dåoch kunnatom
iaktta Olof Palme och Lisbeth Palme har kommit i belysning D:sny genom
vittnesmål. Hon kan inte rimligen ha förväxlat Christer någonP med

Hennes uppgifter förklarar också varför Christer P begavannan. sig till
Grand och där granskade biobesökama. På Christer frågaP:s om var
Sigvard C befann sig hade D han gått bio. Enligtsvarat minatt nog
mening detär D:s uppgifter i förening med de uppgiftergenom som

Åtidigare lämnats Birgitta W och Inga klarlagt Christer Pav attnumera
faktiskt uppehöll sig vid Grand omkring kl. 21.00.

angårVad frågan Christer P varit vid Grand omkring kl. 23.00, dvs. vidom
tiden för föreställningens slut, har A:s uppgifter den sakenävengenom
kommit i belysning. Inte heller A kan rimligen ha förväxlat Christerny P

någonmed Christer P han kände sedan tidigare.annan. var en person som
Jag sålunda det A:s uppgifter i föreningatt särskiltmenar med degenom

Öuppgifter lämnats Roger och Lars E kan bevisas Christersom Pav attnu
vid Grand också föreställningennär slutade.var

A har vidare berättat han därefter såg Christeratt P utanförstrax Dekorima
och i stund hörde två skott. Om dessa uppgifter riktigasamma är och
vinner tilltro, de enligt minutgör mening avgörande pusselbit.ensamma en
Sedda i förening med Lisbeth Palmes bestämda utpekande Christer Pav
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grunddennadet redanjaggärningsmannen,medidentisk attansersom
skyldig.Christerför Ptalar ärstarka skälföreligger attsom

rådakandet intejagiakttagelseroch I:sgäller E:s attVad sedan menar
Nmed Yvonnede i likhetgärningsmannendetnågot tvivel äratt somom

denabsolut säkraSåväl E Ifrån brottsplatsen. är attflykthar sett som
Även riskenbeaktandemedChristermed P.identiskflyende är avmannen

baramänniskafrämmandeidentifiering settvidför misstag som manav en
såpunktdennaberättelser äroch I:sjag E:shävdarhastigast, attsom

vinna tilltro.för sig bördeövertygande att var
interesningsärendet lederåberopas iövrigtbevisning iDen sammasom

skyldig.Christer Ptillfram ärdirekta sätt att

domstolens beslutHögsta

resningsansökan. Ibeslutmeddelatmaj 1998 ett28i denavslogHD ett
för sittskälensammanfattade HDpressmeddelandeutgivetdagsamma

Juridisktreferat, Nyttutförligtförföljandeavgörande sätt ett se
321-343:Arkiv 1998, s.

detförutsättningfår beviljas undertilltalad attnackdel förtillResning en
någonåberopasår detfängelseföreskrivet änför brottet ett samtär mer

brottmålet och före-iförebringatsintebeviselleromständighet som
tillskulle ha lettsannolikteller bevisetomständigheten attbringandet av

får dockResningsannolikhetsrekvisitet.för brottetdömtstilltaladeden
innankäntförhållandenågotgrundbeviljasinte varsomav

sannolikt hansåvida sökandeninte görkraft, attbrottmålsdomen lagavann
överklagandeellerdomenmeddelatdomstoldeninte vid genomsom

haft giltig ursäkteller hanbevisetelleråberopa omständighetenkunnat att
förutsättning ärYtterligare attursäktsrekvisitet.detinte göra enatt

kännedomfickfrån sökandenår detinomresningansökan attgörs ettom
ettårsfristen.grundasansökningenförhållandedet somom

striktdomstolenuttalar Högstaursäktsrekvisitet attBeträffande en
det inteske,tilltalade börtill denhänsyn attdettatillämpning avav

efterellerRiksåklagaren över-i hovrätteninteframstår ursäktligt attsom
kändsådan bevisningenåberopadedomklagande hovrättens som varnyav

åberopas islagbevis dettadekraftlagainnan domen attsamt somavvann
frågan resning. Dettaividarealltså skall beaktasinteresningsärendet om

betecknasresningsansökningenivittnedetuppgifternabl.a.gäller somav
A.som

för Riks-blivit kändaharresningsärendetibevisendedelEn nyaav
årkraftlaga ändom ettåklagaren efter det hovrättens meratt menvann

På anförda1997.decemberden 5gjordesresningsansökningeninnan
ettårs-föreliggerövervägande skäldomstolen attHögstagrunder attanser
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fristen i resningsbestämmelsema skall räknas för åberopatvarje bevisnytt
uppgifter antal vittnen ochsamt att viss skriftlig bevisningett inte kanav

beaktas vidare i frågan resning. Detta gäller bl.a. uppgifternaom av
Sigvard C

.
Angående sannolikhetsrekvisitet berör Högsta domstolen inledningsvis
bl.a. följande allmänna omständigheter. Mordet Olof Palme, denmera
polisutredning detta har bedrivits rättegångaroch de hållits iav som som
målet har varit utomordentligt uppmärksammade i massmedierna och den
allmänna debatten. Många uppgifter fallet fåtthar vid spridning. Enom
mycket penningbelöning har utfästs tillstor den kan lämna avgörandesom
uppgifter för mordets uppklarande. Redan förhållandendessa gör att upp-
gifter framkommit måletsefter måsteavslutande bedömas medsom stor
försiktighet. Också den tid årtolv gåttän medför bevis-mer attsom
värdet uppgifter kan vanskligt avgöra.av attnya vara

Vid sin prövning resningsfrågan utgår Högsta fråndomstolen denav
bevisbedömning hovrätten gjort. Den bevisningen såledesbör be-som nya
dömas i förhållande till bevisläget framgårdetta hovrättens dom.som av
Av de vittnen får åberopas i resningsärendet behandlar Högstanya som
domstolen främst D, E, I och Per S.

Även D:s uppgifter påståendetstärker Christer P varit utanförom att
biografen Grand makarna Palmenär kom dit, de knappast någonutgör
avgörande omständighet för skuldfrågan.

Sammantaget Högsta domstolen berättelserna E och I deattanser att settav
Christer P Malmskillnadsgatan efter mordet inte har det bevisvärde,
bedömda för sig eller tillsammans, det sannoliktär hovrättenattvar att
hade åtaletfunnit styrkt, uppgifterna förebringats där.om

Beträffande Per Szs uppgifter angående Lars vilka ochavser vapen-
motivfrågoma, hänvisar Högsta domstolen till Lars T inte i livet ochäratt

utfrågaskan i rättegång och han i polisförhör förnekat inbland-atten ny
ning. Högsta domstolen konstaterar vidare det saknas varje heltatt som
utredning visar Christer P den 28 februari 1986 faktisktatt hadesom en
magnurnrevolver med vilken han kunde skjuta makarna Palme. Det som
Per S uppgifter iutgör andra hand och delvisuppgett tolkningar vadav
Lars T och kan ha frånDet brevsagt Lars T Per S i aprilmenat. 1998som
lämnat till Riksåklagaren i någotsig inteutgör starkare bevis för Christer
Pzs skuld, och det s.k. Lars T saknar bevisvärde.testamentet större Inteav
heller de uppgifter andra lämnat och skall belysa motiv-som personer som
frågan eller den övriga skriftliga bevisningen har någon tyngd.större
Sammantaget enligt Högstaär domstolen den bevisningen i motivdelennya

sådaninte det sannolikt dessär förebringande iatt hovrätten hadeatt ändrat
den friande domen.

alltsåDet kan konstateras, uttalar Högsta domstolen, åberopadedenatt nya
bevisningen i sina olika delar inte sådan någotär bevisen för sigatt settav



759Christeravseende PUtredningen1999:88SOU

ha lettsannolikt skullebevisbedömninghovrättensbakgrundoch mot av
rättegången.iförebringatsbevisetdom,till fällande omen

styrka förtillräckligsin helhet harbevisningen i attFrågan den nyaom
meddomstolenHögstabifallas besvararskall kunnaresningsansökningen

deni hovrätten,åtalet bifallitsskull hasannoliktdet inte är nyaatt omatt
där.förebringatsbevisningen

intebevisningendendomstolenfinner HögstaSammanfattningsvis att nya
målet.beviljas iresning kansådan beskaffenhetär attav

bevis,deskiljaktig och ävendomstolen är attledamot HögstaEn anserav
kraftlaga änhovrättsdomenframkommit efter det att men mervannsom

för prövningengrundtillkan läggasår resningsansökningen,före avett
tillbevismaterial,beaktande dettamedkommer,ansökningen även avmen

domstolen.imajoriteten Högstaslutresultat somsamma

besluttolkningen HD:sanmärkningar rörandeVissa av

HDbevisning,centralaåberopadeRiksåklagarendenAv sommerav
depå grund,formellfrån bedömning utgörssinuteslutakom att

Sigvard C.från ochvittnena Auppgifternainslagenviktigaste av
1996 inte bedömtsRiksåklagarenhadeSigvard CUppgifterna avav

iden domareanmärkas,vidarekanför resning. Dettillräckliga attsom
detuppgifterSigvard C:sbeaktadeskiljaktig, attutanHD varsom

dvs.majoritetens,densamma attslutsats,påverkade hans somvarsom
resning.förräcktematerialet inte

inte hellerHD,inte allsfrån beaktadesvittnet AUppgifterna avav
in i dehaheller inteuppgifter vägtsdomaren. Azsskiljaktigeden synes

resningsfråganihade gjortstillfällenvid tidigareöverväganden avsom
Riksåklagaren.

anmärkningarSammanfattande6.1.9

Utredningsåtgärder anslutning till mordeti

framstår mycketChrister PspaningsuppslagetinledandeDet mot som
skött.illa

Christer P. DetidigtriktadesuppmärksamhetUtredarnas mot opera-
återkommandejfr denuppslaget högtsjälvaprioriteradeansvarigativt

dessutomChrister Pspaningsuppslagen.Pri 3anteckningen var
från utredningensdärvidhadeochkriminalpolisenkänd hos en

drygdetdröjdeLikvälbakgrund.kriminellintressantsynpunkt en
innanutredningenskedelång i dettatidmånad mycket aven --
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uppslaget kontrollerades. såNär skedde utfördes förhöret, i fallvart av
dokumentationen döma, oprofessionelltatt Framför alltsätt.ett
underlät slutföra kontrollen. Inhämtandet frånatt uppgifterman av
Christer P själv rimligen bara första i utredandet hansstegetvar av
förehavanden. åtgärdDen enda vidtogs kom i praktiken bliattsom nu
så meningslös. Med tanke ingångsuppgifternagott den viktsom
tillmättes svårtdet förståär hur uppslaget kunde ad acta-läggasatt

halvfärdigt underlag. De uppgifter Christerett P lämnade honomgav
intet alibi, desätt innebartvärtom, han vistats i mordkvarterenatt

under mordkvällen. De uppgifter han lämnade lämpade sig väl för fort-
utredning, förhör med Sigvardsatt C, redan fannst.ex. i utred-som

ningen. Ett energiskt arbete hade sannolikt lett utredarna till Ulfmer
Sp, då hade kunnat höras betydligt tidigare vad blev fallet.änsom som
Förutsättningarna reda uppgifterna kring Christer återkomstatt Pzsut
till bostaden dåhade varit väsentligt bättre tvåde årochän halvtettvar
senare.

Ulf Sp kom föras in i bilden för utredningenatt ettnu annat,
närmast via rutinmässigsätt, förfrågantursamt under narkotika-en en
utredning. Den utredde de uppgifter angående Ulf dåSpsom som
framkom i och för sig ha missförstått ingångstipsets innebörd,synes

gångdenna gick utredarna allt längre och företogtrotsmen ett steg en
låt kraftigt försenad kontroll de lämnade uppgifterna. Dettavara av- -

ledde utredarna tillbaka till Christer P. Utredningsmannen hördesom
Christer P vid detta andra tillfälle kontrollerade de uppgifter Christer P
lämnade och fann då ursprungsuppslaget fogade kopior dettasamt ur
till förhöret. Men i stället för föranstalta fortsatt utredning deatt om av
motsägelsefulla tidsuppgifterna, lade de ansvariga uppslaget ad acta.

Även med beaktande det naturligtvis alltid lättatt ärav att vara
efterklok och med facit i hand upptäcka misstag, framståratt det som
svårbegripligt den del detta alls icke omfattandeatt materialtogsom av
samlat, inte upptäckte Christer P och Ulf Sp lämnade heltatt skilda
uppgifter tidpunkten för Christer återkomstPzs till lägenheten. Ulfom
Spzs uppgift ingen dem alibi, medan Christer P alibigav av gav

två.bägge Det borde föranlett någon form kontrollåtgärd, i ställetav
lades uppslaget ad I efterhand det lättär underlagetacta. bordeatt attse
ha ökat intresset för Christer P och minskat intresset för Ulf Sp, inte
minst med beaktande ingångstipsen avseende Christer P respektiveav
Ulf Sp. I efterhand ocksådet lättär Sigvard Crs informationatt attse
till utredningen i augusti 1986 borde ha betraktats med i fall vissvart
misstänksamhet; det han sade kan väl tillrättalagt för Christersynas

förhöret den 25 fåttmaj klart för sig polisen hadesom genom att
honom.ögonen
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utredatidigare stadiummissade möjlighetenutredarnaAtt att ett
utomordentligtpå mordkvällenförehavandenChrister Pzs är sagtsom

utredningenvilket resultatsjälvfalletolyckligt. gällerDetta oavsett
haChrister skullePmisstankarnaha lett till, dvs.skulle motoavsett om

detutslagvi det intehelaförsvagats eller stärkts. Det är ett avsersom
denpolisarbetet undermånga obestridligen prägladekaos i delarsom

ingångsuppgiftemaslutsatsenhade kunnatförsta tiden. Detta omvara
bedömdes deliggande outredda. MenChrister blivitavseende P nu

åtgärder. Utred-ledde tillprioriteradesuppslagetfaktiskt, och samt
Ulf Sp dökbegåvades med med litetningen till och atttur uppgenom

Spaningsarbetetsändå Christer bort.sjabblades Pbakvägen. Men
då omfattning harutredningsmaterialets redanuppläggning, stora m.m.

framstår ändådetkunde ske,för dettanaturligtvis sin betydelse att men
utredningsarbetepolisiärafaktum detobestridligt att rentett somsom

oskickligtsköttesuppslaget föranledde sätt.ett
måste in ii sinkritiska bedömningpolisarbetet sättasDenna turmot

inte möjligtsjälvfalletproportion. Detochsitt sammanhang rätt varges
angående vilkaChrister Pförsta uppslagetutredandet detvidatt seav

fåskulle justfelbedömningarnoggrannhet ochbristandekonsekvenser
uppgifternajustför sig inget fickfanns i ochi ärende; detdetta omsom

många uppslagpåtagligt sig andrahöjaChrister P överatt som var
sigkunnameningen skulle detkontrolleras. den sägas röravärda Iatt

bristfälligt. Dethanterasuppslag kornjust detta attotur attom
nivå.låg på och högreövrigthanteringen iförutsätter dock att annanen

exempelfinnsgjorde det; detför den intemycket talarMen gottatt om
tvåförstaunder dekrirninalpolisiära rutinarbetetbrister i det

utredningsåren.

målsäganden LisbethFörhörsåtgärder medverkanunder avm.m.
Palme

klarlagtsharklagomål betrafiande förhör intePalmesLisbeth m.m.

rättegångar-imed hennepåtalade, förhör höllsLisbeth Palme i de som
angående till massmediamissförhållanden, läckorbl.a.vissa samtna,

konfronta-förhållanden kring vissaintegritetskränkandestörande och
synpunkter ihennesframgår vi inhämtatdettionsförhör. Det attav

förundersökningsled-polisen ochväl kända inomdessa hänseenden var
någonföranleddeinteanmärkningsvärt dettaVi finner detningen. att

sig hante-sida.från förundersökningsledningens Det rörutredning om
också denviktigaste beviskälla,utredningensringen om personmenav

Från dessautreds. bäggehårdast brottdetdrabbats ut-somavsom
klarlägga miss-snabbtgångspunkter funnits anledninghade det att om
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förhållanden förekommit så åtgärderoch i fall vidta för ställa detatt att
skadats till brist framstårI dettarätta. det oklart i vilkensom som

grad Lisbeth Palmes klagomål berättigade.var

Förhörsåtgärder avvek från förfarandegängsem.m.

förhörInget med Lisbeth Palme utfördes dialogförhör. I stället harsom
uppteckningar innebörden i Lisbeth Palmes gjorts efter-iutsagorom
hand, eller i samband med förhören. Detta innebar frånavvikelseen
vad brukligt. framgårDetär inte utrednings-annatsom annars om av
materialet i frånövrigt, bevissynpunkt viktiga förhör, elleratt väsent-
liga sådanadelar förhör, spelas in för återgessedan i protokollet iattav
dialogform, så såväl frågor dokumenteras. låterHelhetenatt som svar
sig sedan analyseras, bedömas påoch värderas tillförlitligt sättett mer

vad möjligtän med uppteckningarär det slag komsom attav som nu
föreligga beträffande Lisbeth Palme.

Genom förhören med Lisbeth Palme inte bandades försämradesatt
möjligheten i efterhand bedöma hennes och jämföra dematt utsagor
med vad hon påuppgivit andra ställen. En utomordentligt anmärk-
ningsvärd omständighet i det sammanhanget frånuppgiftenär Tommy
Lindström, Lisbeth Palme vid förhören april-maj 1986 skall haatt
uppgivit gärningsmannen en borderliner-typ", detta inteatt attvar men
nedtecknats, med motiveringen bara fakta skulle dokumenteras.att

förstaFör det hade det funnits skäl följdfrågor klarlägga vadatt genom
Lisbeth avsågPalme med detta Vad grundades påuppgiften Var det

iakttagelse på platsen eller slutsats hur denneen av personen en av
agerade Etc.. För det andra informationen i alla händelservar av
central betydelse för fortsattaden utredningen. fårUpplysningen vidare

ha varit särskilt intressesägas bakgrund Lisbeth Palmesmotav av
yrkeskompetens. Saken helhet vådanillustrerar frångåattsom av
vanlig förhörsteknik avståoch från exakt dokumentation. Attatt upp-
giften inte kom dokumenteras alls beklagligt, eftersom denärattnu

hade kunnat följas tidigare någonstadiumettannars upp av som
förstod dess potentiella betydelse.

Vid bedömandet värdet utpekandet vid konfrontationenav av
illustrerar den omfattande diskussionen rättegångarnaäven i kring vad
Lisbeth Palme känt till i förväg och det kända uttalandet "det ser man

alkoholist" viktenär ha bandad dokumentation, därattvem som av en
allt framgårklart i sitt sammanhang. Nu korn denna anteck-sagtssom
ning i protokollet skapa osäkerhet kan ha blivit vadatt större änen som

sakligt motiverat.som var
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utpekandeinnebar värdet hennesförhören inte bandadesAtt att av
vad hon tidigarekontrolleras fulltChrister inte kundeP ut motav

allmänna osäkerhetutseende Denuppgivit gärningsmannens m.m.om
måste rättslig prövningdetta viduppkom resultatett enavsom som

till godo.räknas den tilltalade
från före-Vår ordningbedömning de avvikelser gängseär att som
förundersökningen skapadeLisbeth medverkan ikom vid Palmes en

fanns risk fördettillförlitligheten i hennes Attosäkerhet utsaga. enom
insåg förundersökningsled-så uppenbarligendet skulle bli ävenatt

sista försökteuppgivit hon in i detSolveig Riberdahl harningen; att
tillåta konfrontations-förmå dokumentationLisbeth Palme att aven

förhöret.

avvika från förfarandeförhören komSkälen till gängseattatt m.m.

för sinsåledes bestämda kravLisbeth PalmeklarlagtDet är resteatt
från polis,den ordningi utredningen, krav avvekmedverkan somsom

håller dessaåklagare sig till. haroch domstolar normalt Det attsagts
missförhållanden Lisbeth Palmedeskulle varit resultatkrav ha ett av

Även påverkathadessa upplevelser kanupplevde i polisens arbete. om
vår inställningtydligt denenligt bedömningLisbeth Palme detär att

inställningLisbeth Palmesresultat därav.hade inte enbarthon ettvar
omgående.nämligen till uttryckkom

målsägandensislag utförs delvisbrottsutredning dettaEn av
Målsägandens praktikeninställning har iåintresse och dennas vägnar.

målsägande viainteutredningen bedrivs. Attbetydelse för hur enen
bidra till utred-i egenskapenrättsliga sanktioner kan tvingas denatt

Föreligger allmän-från synpunkten naturligt.ningen denär ettsett
kan skeförutsätter rättsordningen dettalagföringintresse utanattav

målsägande i juridisk mening medmålsägandens medverkan. harEn
till brotts-inställning han eller hon vill denord inta vilkenandra rätt att

åklagare i förundersök-utredning berör honom eller henne. Densom
så småningom ansvarig för kontakternablevningsledningen som

uppgivitmålsäganden, Riberdahl, haroch Solveigmellan utredningen
påställdes sinLisbeth Palme, sakenhon uppfattat när spets, satteattatt

accepteradeinte alltidföre utredningsintresset och honsin integritet att
finns ingeträttslig Detoffentlighet gäller iden en process.som annars

ingårdetmålsägande avvägningar det slaget;hindrar göraatt avensom
Solveig Riberdahlandra. vadpartsrollen det det Avi väga motatt ena

bedönmingframgår Palme enligt Riberdahlsuppgivit vidare Lisbethatt
påverkades de kravutredningsresultatethaft klart för sig att av som

framställdes.
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oviljaEn underkasta sig och vis abstrakt kontrollsättatt en mer
rättssäkerhetskravens efterlevnad, den misstänktes advokatsav som

påverkamotsvarande ägnadnärvaro, är värderingensätt att av
utredningsresultatet. Det leder till osäkerhet vid värderingenen av

Samma inverkan från målsägandehar krav fåsjälvutsagan. atten
vad skall i förhörsprotokollavgöra och hur det skalltas ettsom upp

formuleras.
Den uppenbara risken förhållningssättför Lisbeth Palmes kundeatt

försämra bevisningen ifrågasättasdet kan från för-gör att om man
undersökningsledningens sida inte borde försökt hårtha sätta mot
hårt". Det emellertid för svårtdet första gåttär hur det skulle haatt se
till. måsteFör det andra hänsyn till Lisbeth Palmes lägeta utsattaman
och självklara sin och sin familjs integritet.rätt Flera demvärnaatt av

inblandade i de sammanhang där Lisbeth Palme medverkadesom var
såhar bedömt långtde gick de kunde och det fanns klar riskatt att en

för hon helt skulle dra sig utredningsarbetet. Under den fortsattaatt ur
handläggningen i ocksådomstolarna påexempel Lisbethattgavs
Palmes uppfattning mycket bestämd och hon bereddatt attvar var
avbryta sin medverkan önskemål tillgodosågs.hennes inte Såvittom
gäller utredningsåtgärdema avseende Christer P har vi den bak-mot
grunden inte ifrågasättaanledning de bedömningar gjordesatt som av
dem operativt verksamma. Det gäller inte minst med tankesom var
det förevarit i detta hänseende år.under utredningens första Attsom
högste polischefen valde själv och i eller mindre privata formeratt mer

målsägandensköta förhör med knappast underlättaägnatt.ex. att ettvar
fortsatt förfarande enligt regler.gängse

Lisbeth Palmes förhandskunskap den misstänkteom

LisbethAtt Palme hade förhandsinformation den gripne kanen om som
påverkatha hennes utpekande fastslogs hovrätten. Det naturligt-ärav

vis mycket olyckligt så,det blev i synnerhet med tanke kon-att
frontationsgruppens Frågansammansättning. någonemellertidär om
inom PU kan lastas för detta. Uppgifterna fanns i dag.pressen samma
Familjen Palme fick regelbunden fråninformation förundersöknings-
ledningen, vilket ifrågasättas.knappast kan gått långhadeDet tid sedan
mordet. Familjen målsägarehade berättigat intresse bli in-ett attsom
formerade utredningen och de hade för sin personliga del rimligtettom
anspråk på underrättas misstänkta.eventuella naturligtvisDetatt ärom

grannlaga sak sådanaombesörja underrättelser lämnaatt utan atten
uppgifter påverkakan eventuell konfrontation och andra bevis-som en
förhållanden. ålderUppgifter frånoch alkoholism denärom syn-
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punkten känsliga. finns emellertid inga entydiga belägg förDet att
någon uppgifter slaget till Lisbethinom skulle ha lämnat detPU av

föreligger flera alternativa förklaringar till hur hon kan haPalme; det
fått den förhandskunskap hon hade.

Konfrontationsgruppens sammansättning

konfrontationsgruppens sammansättningSvea hovrätt riktade kritik mot
ansågoch den kunde ha bidragit till Christer P utpekades. Det äratt att

hårt något förståelse hovrättenomdöme mildrades denett som av
svårigheten fåför varsel fram lämpliga frguranter.uttryckte kortatt

Även Christer advokat uttryckte skepsis inför god-P:s gruppen, men
uttryckligen.kände den

med facit i hand kritisera sammansättningen i konfronta-Att en
tionsgrupp, lett till utpekande den misstänkte, sak. Avärettsom av en

intresse synpunkter hade kunnat anläggasstörre är att veta om samma
fallförhand. Advokatens bedömning i detta kundeatt gruppen

måste relativtgodkännas bl.a. det skälet Attväga tungt. gruppensav
står Såvitt vi kunnatsammansättning inte alldeles lyckad dock klart.var

någon sådani fall tidspressutreda fanns det inte heller detta som
Ölvebroutgått från.hovrätten har uppgivitHans tvärtom att gruppen

frånförbereddes i förväg. dokumentationen förundersökningsled-Av
telefonavlyssningningens beslut begära Christer P ochatt attav av
framgårtingsrätten fanns betydande misstankarbeviljade detta detatt

månadChrister före videokonfrontationen. Det fannsP redanmot en
då dåsåledes tid för förberedelser skilda slag. har ochDetgott om av

från "spåret" Christer inte särskilt hett förePU:s sida Pantytts att var
svårt så;Lisbeth Vi har det ChristerPalmes utpekande. Patt atttro var

måste dessförinnan höjt sig hel del de uppslagredan ha PUöveren
framstårtidigare arbetat med. den bakgrundenMot sammantagnamest

fråndet försummelse inte fickPU:s sida att gruppen en mersom en
frågaoptimal sig det inte hade varitsammansättning, bl.a. kan omman

frånlåna åtminstone någramöjligt dag in lämpliga ñguranteratt samma
häktet risken för läckage till massmedia utgjorde vid det laget

något avstå.knappast bärande skäl för att

Särskilt dokumentationen konfrontationsförhöretom av

förhållandenaVad allmänt gäller i hög grad kring kon-sagtssom ovan
frontationsförhöret.

Beträffande dokumentationen detta förfor förundersökningsled-av
vår påningen enligt mening punkt direkt felaktigt. protokollDeten
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eller den promemoria fick inte sin slutliga form förränsattessom upp
långt någotmycket efter konfrontationen. anförtsDet har inte god-

Dröjsmålettagbart skäl till detta. har skapat kringosäkerhet dokumen-
innehåll. förhållandetoch dess protokollet eller promemorianDettet att

föreligger i flera originalversioner bidrar till denna osäkerhetskänsla.
sågAnteckningen rörande Lisbeth Palmes reaktion honnär nummer

vår8 Christer P borde enligt mening ha tagits in i promemorian. Upp-
lysningen hade varit relevant, inte minst med tanke dokumenta-att
tionen redan i sig bristfällig.var

Genomgång6.2 resningsmaterialetav

6.2.1 materialetOm

RÅ,Riksåklagaren,material in till domstolen,Det Högsta HD,som gav
underlag för resningsansökan resningsmaterialet harsom samma

karaktär förundersökningsprotokoll. innebär det inne-Detett attsom
RÅ:shåller väsentligt det ligger till grund för yrkandeänmer som om

Påresning. förundersökningsprotokollsätt utgörettsamma ensom
dokumentation hela brottsutredningen, förutom i de delar dennaöver
inte intresse för bedömandet brottsmisstankarna denär motav av som
åtalats, detta material dokumentation den fortsattaöversynes vara en
utredningen i den del intresse beträffande Christer P.ärsom av

överskådligt. bestårMaterialet till sin disposition 2733Detär av
sidor förhör, i löpande paginering. finns fyrahundraDärutöver drygt

alltsåsidor under rubriken skriftlig bevisning. Sammanlagt det sigrör
3150 sidor, vilket kan jämföras förundersökningsprotokolletmedom ca

från 1989, omfattade ungefär 3700 sidor. Vissa dubbleringarsom
förekommer.

återgivnaFörhören i bokstavsordning efter den hördaär personens
målsägandenmed först och vittnen därefter. viss sorteringEnnamn,

såhar skett till vida uppgiftslämnare riktig-hörts till stöd föratt som
heten i vad uppgiftslämnare underhar uppgivit insorteratsen annan
huvudvittnet. förekommer ingen efter bevistemaDäremot sortering
eller "utredningstema".

Vår redovisning resningsmaterialet disponerad enligtärav en grov
utifrånindelning bevistemal°utredningstema resningsansökan ochav

såvitt låter måndet i övrigt sig utläsas. varje uppslag i vad denI anges
åberopadeshörda i resningsansökan och vilket bevistemapersonen som

Övrigtsåi fall Under rubriken redovisas material inteuppgavs. som
vårkunnat in i uppdelning.sorteras
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6.2.2 Utredning avseende iakttagelser av
Christer under mordkvällenP

Översikt

åberopade vittnesmål avsågTre i resningsansökan direkta, tidigare
kända, iakttagelser Christer P mordkvällen Eva Bertil Bunderav
och Christer utgjordes tidigare vittne gjortK. Ett sedan käntett somav

avsågiakttagelser G.Christer P under mordkvällen Lennart Ett ettav
tidigare mordplatsvittne, sig igen Christerkänt sade kännasom numera

från avsågmordplatsen Leif Ytterligare tidigare käntP L. ett ett annat
påmordplatsvittne han polisens spaningsfrlmTVnär settsom, av

påChrister sig ha kan tolkas till stöd försättsagt ett attreagerat som
han Christer P mordplatsen Jan A.sett

åberopade vittnesmål finns resningsmaterialetFörutom dessa det i
frånytterligare uppgiftslämnare pekar Christer P mord-tre utsom

identifierat Christerkvällen. Det gäller Inga Psom numera som
närvarande inne biografen Grand omkring klockan 21, Pierre B som

påutpekat Christer pizzeria Sveavägen under mord-P gästsom en
kvällen och han ihop med ChristerBenny Pstöttuppgett attsom

vittnesmålovanför Tunnelgatans vid tiden för mordet. Dessatrappor
åberopades alltså inte i resningsärendet.

rättegångarnavid tiden för endast fanns fyraUnder det detatt
frånpekade Christer mordplatsen och dess närhetPutpersoner som

respektive Sveavägen och biografen Grand Lisbeth Palme, Ljubisa N,
Ö, såledesfinns relativtLars E och Roger det antalett stortnumera

uppgifter det slaget. Samtliga dessa utpekanden har tillkommit efterav
fördet Christer blivit allmänt känd misstänkt mordet ävenPatt som

Özs efterRoger utpekande skedde den tidpunkten.

Eva F

till den i utredningen förekommande AnnieEva F F. Honär syster
kände sin Sigvard C. Enligt till utredningen den 27ettsystergenom
maj 1997 inkommet tips hade "vildaEva F västern-anonymt sett en

någothaft pärle-revolver hos Sigvard C. Den skulle ha kolv aven
morliknande material.

få ståndEfter förhör meddel lyckades PU till Eva F.turer etten
fåttbekräftade hos Sigvard C det slagHon honatt ettse vapen av som

i tipset. kunde viss beskrivning det. EfterHon även attangavs ge en av
någonsinha förnekat hon träffat Christer hemma hos Sigvard CPatt

hon till plötsligt hon trodde det Christer Pattattuppgav synes var som
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begått mordet. Hon utvecklade detta följandelämnaattgenom upp-
gifter.

Mordkvällen hade hon sökt Sigvard C och ringt dennes
porttelefon Tegnérgatan 16. vissteHon inte exakt detta hadenär ägt

åkt någon gånghon hade in till med tunnelbana mellanstanrum, men
kl 20 och 21. Resan enligt ungefär halv-vad utreddestog som en

alltsåtimme; hon borde ha varit hos Sigvard C mellan 20.30 och
21.30. därifrånIngen svarade porttelefonen. hon gick hade honNär
vid Sveavägen frågadeKonsum obehaglig honmött en man som om

från Påkom "Sigge". detta svarade hon Sigvard C inte hemmaatt var
gått på såoch han hade bio. för bliHon medatt attnog sa mannen,av

hade viftat och vinkat hotfullt. efterHan hade hennesuppträttsamtsom
sågbesked sprungit till Sveavägens andra sida. Hon sedan hansöver

utanförryggtavla han stod biografen vänd in biografen. Detnär mot var
då fullt folkmed utanför biografen.

hade vid denna tid tidigareHon Christer visste intestött men
han eller vad han hette. Under rekonstruktionen kallarnärmare vem var

återkommande dåren. århon för För sedan hade honettmannen par
tittat dåTV där Christer framträddeP och tyckt sig känna igen
honom. påHon säker nittio hundra, väldigt likt deträttvar numera -

det, väldigt likt.är
sig inte någon.Hon ha diskuterat sin iakttagelse med Somuppgav

förklaring till varför hon inte tidigare lämnat dessa uppgifter till polisen
för förstahon det hon inte ville bli inblandad, för det andraattuppgav

Sigvard C och hennes farbror Kjell figurerade i utredningen.Fatt
Tillfrågad hur hon kunde säker hon gjorde iakttagelsenattvara

just efteråtmordkvällen sade hon sig minnas hon dagen blivit väcktatt
sin far med orden "nu har dom mördat Palme, därför honav var

absolut säker dagen.
åberopadesEva F resningsansökan D, till styrkandei attav

Christer befann sig vid GrandP omkring kl 21 och Christer P:satt egna
uppgifter vad han gjorde mordkvällen ärom osanna.

ÅInga

Å förhörInga i den 25 januari 1989 varithonattuppgav samma
bioföreställning makarna Palme. kön in tillI salongen hade honsom

betedde stått långtsig underligt. hade fram i kön,Hansett en man som
plötsligt avvikit. 16 februariDen 1989 deltog hon i konfronta-men en

tion, med konfrontationsgrupp Mårtenförevisades Palmesamma som
m.fl. dåHon kände inte igen Christer P den hon hade settsom man

halvårGrand. Knappt i slutet juli 1989, Christer Pnärett senare, av
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publicerats ihans bild hadeochfällts till i tingsrättenhade ansvar
Å tvåbifogade bilderbrev till PU. Honmedia, inkom Inga med ett av

spaningsfoto,bildenNyheter. DenChrister DagensP ett somena varur
Å från mordet. Christer Ptiden kringuppfattadeenligt vad Inga varvar

andrahan dendet smalarebild hon uppfattadedenna än varsom
denhelt säkerkonfrontationsvideon. Honochbilden attnuvar

spaningsfotot, dvs.identisk medhon Grandsett mannenvarman
Å i augustiförhör med Ingaanledning brevet höllsChrister P. I ettav

dethelt säkerhon1989. därHon attatt varnumera varuppgav
före kli kön in till biosalongen,hade iakttagitChrister P hon straxsom

februari 1986.21 den 28
Äzs rättegången honi hovrätten,föreuppgifter inkomInga men

åberopades inte vittne.som
resningsmaterialet.i Iföljande förhöret intagetoch detBrevet är

från Enligttjänsteanteckning PU.finnsresningsmaterialet därutöver en
chefsåklagaren Jan1996 ringtianteckningen hade en person mars

Åzs hon säkerpåmint uppgifterIngaDanielsson och samt att varom
Å enligtGrand.Christer P Ingahon hade settatt mannen somvar

Å varit iuppgivitvederhäftig. hade IngaMannenringde mycket att
inte varitpolisensina iakttagelser,kontakt med polisen attmenom

intresserad.
Å resningsansökan.åberopades iInga inte

BPierre

för informeraPU i november 1992kontakt medPierre B attatttog om
på Pierre jobbadeChrister mordkvällen. BPhan hade sett en

Mordkvällen vid 22-i Stockholm.Venezia, Sveavägenpizzeria,
före kl 23 komnågot med bestämdhetdocktiden eller senare -—

bråk garderobiären, eftersommedtill Venezia. blevChrister P Det
behållafickifrån sin överrock.sig HanChrister inte ville lämnaP

återkomma 35-på. avvek sedan förrocken Han beställde attmat, men
fickfråga beställning. hanefter sin När40 minuter och upprörtsenare

tillPierre kändeförsvann hastigt. Bhan den intesin utanmat
spelklubbenbrukadeeftersom hanChrister sedan tidigare,P vara

väl, eftersommindes kvällenPierre Bdär han Christer P.Oxen, sett
någramedihåg arbetet tillsammanslämnadekom han hanhan näratt

tillsig för övrigtmordet. begavbilradion hörde Deandra i bil, om
pågick polisrazzia.detgick aldrig in, eftersomOxen, enmen

besöktes polisen,framgår efter mordetVenezia dagenDet att av
då intePierre hadefrågor eventuella iakttagelser. Bställde omsom

kvällen innan.något incidentemaberättatyckt sig ha att om
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gångerPierre B hördes flera i anslutning till det han förstatt
Ävenlämnade sina uppgifter. vissa kontrollförhör hölls med andra

med anknytning till Venezia. I november 1997 hölls ett nytt,personer
ingående förhör Pierremed B, där Jan Danielsson medverkade.även
Ytterligare kontrollförhör också.hölls

framgårAv kontrollförhören ingen kunnat bekräfta Pierre Bzsatt
uppgift Christer P skulle ha besökt Venezia mordkvällen, bl.a.attom
har tjänstgörandeden garderobiären hörts och han mindes inte de
händelser Pierre B berättat Ingen de hörda har dock heller ansettom. av
sig kunna dementera Pierre uppgifter.Bzs Om Pierre trovärdighetBzs
rådde delade meningar tillfrågades.bland dem som

Pierre åberopadesB inte i resningsansökan.

GHace

Hace G missbrukade vid tiden för mordet narkotika. Vid förhörstill-
fället den 10 januari 1990 han i fängelse. Hace G ofta Oxen,satt var
så morddagen och sågmordkvällen.även Han Christer P där omkring

frågatkl 21. Denne hade efter Sigvard C och tio minuter.stannat ca
Själv han pundig. tillfrågadesHace G iakttagelserävenvar om
mordplatsen, han passerade efter 23.21, förekomstenochstraxsom om

Oxen. någonHan i övrigt försökt förgiftaattav vapen uppgav
Sigvard C tid efter mordet framförde teorier mordet.samten egna om

G åberopadesHace inte resningsansökan.i

Lennart G

Lennart G hade förflutet missbrukare och kriminell. Underett som
åttiotalet drev han, till framgångsrikt, städfirmor. 1988 ochsynes greps
häktades han emellertid för bedrägeribrott. Det under den tid hanvar

häktad han via ombud vände sig till med sinPU berättelsesatt som om
hur han iakttagit Christer P under mordkvällen.

såLennart G:s uppgifter. G småningomLennart kom att uppge
följande. Han hade under mordkvällen varit i Stockholm med sin egen
bil för köra s.k. svarttaxi. Därvid hade han fyravid tillfällen underatt
bilfärd observerat Christer han kände frånväl till och igen densom

dåtid han levde i kriminella missbrukskretsar.
Den första observationen gjordes Tegnérgatan, vid antikaffären

mellan Döbelnsgatan och Luntmakargatan. Denna observation gjorde
han mellan 22.15 och 22.30. Han hade ögonkontakt med Christer
enligt vad han vid förhör.uppgav senare
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kändefastighet han108tillfället vid SveavägenandraDet envar -
då 22.40-22.45.städuppdrag där. Klockaneftersom han hadetill var

biografenutanförgjorde hanChrister Ptredje observationenDen av
Christeriakttagelser Pzsgjorde där vissaGrand ungefär kl 23. Han om

beteende, vidare nedan.se
då såghanG Sveavägen,fjärde tillfället körde LennartVid det

vidSveavägen-Tunnelgatan dvs.stå Dekorima, i hörnanChrister vidP
in butiksfönstret.med ansiktetChrister stod vändmordplatsen. P mot

tvåhörde hanförbi TunnelgatanG hadeNär Lennart passerat
skötChrister Pförstod detvred sig ochsmällar. Han att var somom

för honom,ämnadeövertygad skottenheltskarpt. Han att varomvar
Tillfrågad skälet tillfor raka hem.varför han gasade och vägen om-

något oklarahanskulle skjuta honomvarför Christer P svar.gav
sextiotalet ochvärldenhändelser i den kriminellahänvisade tillHan

också till sin fru, dekriminella,vittnat andrahan skulle ha motatt men
folkleda tilluppgifter kundelåg och hon spredi skilsmässa attut som

fattade till honom.agg
återfallit och han hade deni missbruktiden hade hanVid den här

haftsade sig inte hadel amfetamin. Hankvällen tagitaktuella en -
åren.något otalt med Christer P genom

1986den linnebar han redanberättelseHans att marsmorgonen
begått statsministem.Christer mordetförstått Pdetatt somvar

något han hördes idettaTillfrågad varför han inte närsagt omom
blirädsla fördet hade medjanuari 1989, svarade han göra attattatt en

månade myckethankunde skada hansinblandad och dettaatt son, som
om.

antaluppgifter. Ettrörande G:sNågra anmärkningar Lennart upp-
huruvidaframstår gälleroklara i det samlade materialet. Detgifter som

observation vidsinsåg i samband medPalme ellerhan makarna
någonsig inte haförhörstillfället sade hanDekorima. förstaDet sett

heller inget andranämndefalla efter skotten; han personeromperson
Palme:förhör hanplatsen. VidChrister P nästaän paretomuppgav

tvåjag hari inte,dom gick"Jag kan inte säga att menarm arm
någon liggahan efter skottenmänniskor gick där och settattsom

på dennestående plats därbakom,med Christer Ptrottoaren samma
stått.hadenyss

dåårs information. Hanförhör tillkom ytterligareVid 1997 uppgav
varandra iChristerhade han och Pvid Tegnérgatan ögonen.settatt

tidigareGrand hade han redanBeträffande observationen vid nämnt att
på. 1997stående utanför biografen medljus bilhan motornsett en

tittadefått stod ochuppfattningen Christer Phan delshan attattuppgav
eftersomChrister känt igen honombiografen, dels Pin i nytt,att
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denne tittade in i hans bil. I samband med Lennart G fickatt senare
förhöret uppläst för sig tillade han följande. Han erinrade sig hanatt
kan ha till jämte den stått på.bil med Han stängdestannat motornsom
själv inte såg Christer tittadeP in biografen.motorn, motav men som
Christer dåP vände sig och tittade in i Gzs bil.Lennart Lennart Gom

dåkunde konstatera det Christer P.att var
Beträffande Christer klädsel årsP:s kunde han vid 1989 förhör inte

någoterinra sig alls denna, medan han 1997 lämnade uppgifterom om
mörk jacka, slutade på låretbit ned för den skullutan atten som en

till knävecken. Hade pådet varit det G,Lennartsättet,senare uppgav
skulle han ha eftersom det skulle ha löjligtreagerat, sett ut.

På punkt föreligger direkt motsägelse. Det gäller Christer P:sen en
beteende vid Grand. I det första förhöret 1989 Lennart G attuppgav

fåtthan uppfattningen Christer påtänd;P rejält han svängde medatt var
och fladdrade årsmed huvudet. I 1997 förhör Lennartarmarna uppgav

sågG utanför Grand Christer P samlad inte fladdrig. Hanatt ut, upp-
då vidare Christer verkat liteP annorlunda. stodHan ochattgav spana-

sågde samt ut.arg

uppgifternaHur kom till kännedom.PUss I januari 1989 fick PU
kännedom Lennart G kunde ha information angåendeintresseattom av
Christer häktesvakt vidarebefordrade fått frånbrev hanetten en
intagen julhelgenunder 1988. I brevet, galghumoristisksom var av
karaktär, stod Olof Palme inte försteden Christer P hade dödat.att var
Christer vidP denna tid sedan mitten december häktadvar av som
misstänkt för mordet.

2 februariDen 1989 hölls förhör med Lennart G. Det integav
särskilt mycket. Lennart G han kört svarttaxi i underatt stanuppgav
mordkvällen. Han hade kört förbi mordplatsen efter kl 23, varvid han

tvåhörde smällar i samband med han stod och väntade ljusgröntatt
för påsöderut frånKungsgatan Sveavägen.svänga Han sigatt uppgav
inte Christer P och aldrig ha hört talas denne tidigare.veta vem var om
Det han hade skrivit i brevet Christer P grundat uppgifterom var

fåtthan han inte ville varvid han ävenav en person, som namnge,
hänvisade till rädsla för råkahans eller han själv skulle illaatt ut.son

lämnadeHan sedan del sådantandra uppgifter han uppfattaten om
rörande Christer P.

I maj inkom frånbrev G,Lennart ställt till utredningsman vidett en
PU, där det bl.a. hette gångkan bara Christer Pännu säga är rättatten
man.

I brev med Lennart G identifieradett senare en anonym men som
avsändare, Lennart G han Christer P vid Dekorima,att sett attuppgav
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för honom.avseddade varitövertygadoch varitskottenhan hört attom
oktober 1989.26ankomststämplat denBrevet är

läm-Går så förhör där Lennarthölls det22 novemberDen samma
resningsansökan,åberopas ikomsedermerauppgifternade de attsom

skottloss-Christer Pobservationemaalla fyrabl.a. samt omavom
på ort;avlägsenresningsansökanhölls enligtningen. Förhöret av

Sverige.stad i södraangivendärdennaprotokollet döma ortatt envar
därförhör, Lennarthölls29 november,därefter, denveckaEn ett nytt

Chefsåklagaren Andersuppgifter.huvudsakalltså lämnade iG samma
rättegången med-i hovrätten,då hade avslutatnyligenHelin, som

30dendomSvea hovrättsför överklagaSista dagverkade. att var
förhöråtta efter detdagarförhör ochefter dettadvs. dagennovember,
månadjfr detmuntligtgången lämnadesdå första ävenuppgifterna en

förklarade sig29 novemberförhöret denbrevet. Vidinkomnatidigare
G med1989 inkom Lennartdecembervittna. IG bereddLennart att -

upplysningar brev.kompletterandevissa per
ochmellan PUdokumenterade kontakterfinns ingaDärefter

varit i kon-då antecknat1997, PUförrän i oktoberGLennart att man
igen.låta sig förhörasvilligoch denneGtakt med Lennart attatt var
medavslutadestvå utförliga brev. Bäggemedinkom sedanGLennart
kanskälmedverka vidare, närmastvilleG inteLennartatt somav

och säkerhet. Lennartintegritettill familjenshänsynsammanfattas som
då varför skulle detgick inte hemmitt, detbl.a: Jag harG skrev sagt -

någotGframgår Lennart sättinte hur,idaghem Det synesmen
hållas ikommed honomförhörgått eftersomövertala,ha attettatt

RÅ ChefsåklagarenbiträdandemedverkadeFrån1997.november
Vid dess slutG.förhöret med LennartdetKerstin Skarp. Det är senaste

skyldigskulle blieventuelltG hanSkarp Lennartinformerade attom
ochtänkt dettahansvarade handomstol. Till dettavittna i attatt

månader hanfå sitta i häktekundeberäkning hantagit i treäven att om
sig.vägrade yttra

uppgifter höllsGzsTill kontroll LennartKontrollåtgärder. ytter-av
för vilkentill advokat,själv bl.a.G hänvisadeligare förhör. Lennart en
visstevad hanskulle ha berättatnovember-december 1988ihan om

Christer P.
samtal den1989.november Iden 28N hördesAdvokaten Arne ett

rättspsykiatriskadå G1988, Lennartdecember19 eller 22 satt
han vissteGHuddinge, hade Lennartkliniken i nämnt att somvem

förvånat Nhade ArneOlof Palme. Dettamordetsatt för som
sånt spriderfick tillkunde detta. Hanfrågat Ghur Lennart veta svar

Christerkände tillfråga hanG hade attsig. Lennart sagt att men
G sadeallt Lennartbekanta. Dettapersonligende inte omvarvar
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mordet och Christer FråganP. vad Lennart G själv gjort mord-om
kvällen aldrig aktuell. Om Lennart G:s trovärdighet sade Arne N,var

han aldrig under sina samtal med G påLennart kommitatt denne med
ljuga medvetet. måladeDäremot han sina upplevelseratt liteut ett

dramatiskt sätt.
Vidare hördes den pensionerade kriminalkommissarie, Stig A, som

förmedlat Lennart G:s kontakt med PU. Förhöret ägde den 29rum
november 1989. Han berättade gångnaLennart G årunder hadeatt
varit behjälplig med upplysningar hade varit mycket värdefulla isom
Stig A:s verksamhet polis. Lennart G hade i det sammanhangetsom

för hot och bytt påDetta sextiotalet ellerutsatts möjligen inamn. var
början sjuttiotalet. Vid inget tillfälle hade informationen visat sigav
felaktig. Stig A hade sedan kommit fungera övervakareatt som
Lennart G. Kring 1974-75 hade Lennart G blivit kryssa och hamnat
på Karsuddens sjukhus. Stig A hade dock inte uppfattat Lennart G som
sjuk, kryssningen berodde G:sLennart mycketutan trott att om-
fattande krirninalitet. Så småningom hade Lennart G sin till-rett upp

Stig dåA hade hjälpt honom olika bl.a. gå isätt,varo. attgenom
borgen för honom. Lennart G hade flera fåttstädfrrmor ochstartat stora
inkomster, hade frånbortsett den skattemässiga biten. Det blevmen
konkurser, återfall i missbruk och deras kontakt hade brutits. Stig A

återhade tagit kontakt med Lennart G denne 1988-89 hamnadenär
rättspsyket och på Långbrosedan sjukhus. Lennart G hade i det
sammanhanget inte någothan visste påmordet Olof Palme.sagt att om
Lennart G kom i stället med dessa uppgifter 1989, sedan hansommaren
flyttat söderöver. Det dessa uppgifter såStig småningomAvar som
förmådde Lennart G med Stig A mellanhand föra vidare tillatt som
PU. Det Lennart G berättat för Stig A 1989 hade han sedansommaren
vidhållit. Stig ansågA sig för sin del inte någonha helst anledningsom

misstro de Lennart G lämnade uppgifterna. Stig åberopadesAatt iav -
resningsansökan B till styrkande Lennart G:s trovärdighetav

såledesI 1990, långt efter deträtt domen Christer Pattmars mot
vunnit laga kraft, hördes Lennart G:s förra fru. Det hon uppgav
bekräftade den tidsmässiga för Lennart G:s uppgifter, dvs. attramen
han begett sig in till för köra svarttaxi denna kväll Vissastan att etc.
enskildheter i de uppgifter hon lämnade visst stöd för Lennart Gattgav
varit någotmed dramatiskt under mordkvällen. Hon berättadeom
vidare Lennart G redan 1986, i samband 33—é’1ringenmedatt att var
misstänkt, skulle ha det inte han, det Christerär Psagt att var som
mördat Olof Palme. Senare förhöreti hon delvis tillbaka detta ochtog
hävdade hon osäker Lennart G kanske bara hadeatt sagt attvar om
han visste mördaren Hon avslutningsvis Lennart Gattvem var. uppgav
hade mycket livlig fantasi.en
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återspeglas i materialetåtgärd ärsista dokumenteradeDen som
dokumente-från Olle Dekriminalinspektören A.vissa upplysningar är

då1997, PUfrån novemberpromemoria den 21rade i samman-en
meddel Lennarthaft helOlle Olle hadeträffade med A. A göraatten
till tals medframåt. kommafrån G hade lätt1984G och Lennart att

från Olle A hadeuppgifter dessa.enkeltoch erhöll ganskabusama
ialla busar inneG kändeuppfattningen Lennartkommit till den att

hårt narkotika" ochG gickmindes vidare Lennartstan". Han attatt
motsägelse-i övrigtkring Vad Olle Astökigt denne. ärdet uppgavvar

beslå Gsig Lennartå aldrig kunnasidan hanfullt. sadeHan trottattena
Å uppgivitpromemorian hasidan sades han enligtandramed ljuga.att

Gdu, varvid Lennartför ljugertala Lennart,han brukat attatt nuom
så,vidareriktigt.återgått vad varit Dettill berättaalltid attatt varsom

någon han sig av-lögn kändeG medkom Lennartnär man
målade utGuttalade han Lennart. Allmänt gärnamaskera att

till styrkanderesningsansökan CåberopadesOlle isaker. A av-
trovärdighet.GzsLennart

styrkandeA tillresningsansökanG åberopadesLennart i attav
ochomkring kl 23Grand mordkvällensig utanförChrister befannP att

samband medutanför Dekorima ibefann sig SveavägenChrister P
skottlossningen.

Benny P

1997 följan-med början iP lämnadeberättelse. BennyBenny P:s mars
in till StockholmsMordkvällen skulle hanuppgifter tillde PU. centrum

körde.några i bil han DeDe forsig medför vänner.att en somroa
promeneradeDavidpå BagaresJohannesgatan,parkerade nära gata,

ochMalmskillnadsgatansedanDavid Bagaressedan vänstergata,upp
Malmskill-liggerrestaurangen/diskoteket Taurus,vidare till som

platspasserade dengata. Desöder David Bagaresnadsgatan om
från Svea-kommerTunnelgatansMalmskillnadsgatan där trappor upp

från sällskap för kissa.sittstället avvek Pdet BennyJust attvägen.
nedifråntvå Sveavägen. Närsmällargjorde det hörde hanMedan han

gått före, kollideradetill de Övriga,och skulle anslutahan klar somvar
från ihop axelDekorn stöttehan med mottrapporna.uppen man som

ifrån någon före-sigpå ochblev irriteradaxel. Benny P gavmannen
kyrkogård, därJohannesbrående försvannkommentar. Mannen mot

brandstationen. Bennysåg efterförsvinna hörnethonomBenny P runt
Några år händelse hade hanefter dennasällskap.sedan till sittP anslöt

missbrukare.med sin bror,tillsammansvarit vid Sergels torg som var
påsprungit honomdå denigenkändeBenny P somsom manen person
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på frågademordkvällen. Han brodern detta fickoch veta attvem var
det Christer P. Detta innan Christer P blev känd misstänktvar var som
för mordet.

Hur uppgifterna kom till PU:s kännedom. Benny P:s uppgifter kom till
PU:s kännedom i samband med husrannsakan hos honom ien mars

då1997, polisen sökte hans bror. Benny P hade fört samtalett stats-om
ministermordet dåmed de poliser hemma hos honom ochsom var
börjat berätta sina iakttagelser. Polismännen rapporterade till PU,om

kontakt med Benny och fleraP sedan höll förhör där berättel-togsom
framkom. Benny P han hade kontaktat polisenatt ettsen ovan uppgav

veckor efter mordet och hans uppgifter hadeatt noterats, attpar men
han sedan inte något.hade hört någotHan hade inte själv gjort förnyat
försök kontakta såledespolisen, inte heller efter det han känt igenatt att
Christer P.

Kontrollåtgärder. Benny hadeP lämnat del detaljuppgifter läten som
sig kontrolleras. Han hade bl.a. berättat den bil han ochanvänt attom

fåtthan hade parkeringsböter. Han sig hundra procentuppgav vara
säker han hade påparkerat, dvs. David Bagares Vid vall-gata.var
ning pekade han exakt påplats Johannesgatan, invid Davidutmer en
Bagares så småningomgata. En kontroll visade parkeringsbotenatt
hade påutfärdats Brunnsgatan, kvarter söder Tunnelgatan/Davidett om
Bagares Eftersom det ställe Benny P:s sällskap skulle tillgata. var
beläget söder Brunnsgatan, framstod det osannolikt deattom som
skulle ha den plats där Benny sigP ha kissat, eftersompasserat uppgav

lågden platsen En möjlighet han förväxlat platsen mednomit. attvar
det ställe där Kungsgatans kommer till Brunnsgatan.trappor upp

Benny P hade vidare med säkerhet uppgivit sällskapet understor att
bilresan plockat på tunnelbanestation ochett attupp par personer en
Benny P därvid uppgång.viss angiven kundeanvänt Det visas atten

uppgångdenna korsningen Tunnelgatan/Sveavägen, dvs. invid mord-
platsen stängd vid den tidpunkt aktuell. Det förhörs-ärvar som var av
protokollen uppenbart efterPU dessa kontroller starkt betvivladeatt
Benny P:s berättelse. Förhörsledama pressade honom därför om

angåendeuppgiften den uppgivna kollisionen med Christer P verkligen
riktig. Benny P vidhöll dock det han i den delen.sagtvar

återkomHan sedan till han parkerat. hadeHan kunnat dra sig tillvar
minnes, han först parkerat det han berättat, hanatt sätt attmen
sedan, kort efter det sällskapet anlänt till diskotektet, tillbakaväntatt
för fara hem. Anledningen han hade blivit besvikenatt attvar en
flicka i sällskapet. Han hade dock upptäckt han hade de andrasatt
ytterkläder i bilen och han kom därför bara köra kort bit innanatt en

återvändahan beslöt till diskoteket. Vid det tillfället parkerade hanatt
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frågorflera hansammanhangetfick i detBenny PBrunnsgatan. om
måste ha variteftersom dettatrafik idå iakttagit poliser, kvarterenosv

området. sadedå sig poliser i Hanrimligen rördeefter mordet, detkort
något detta.inte hasig sett av

förladepåtilldragelsen SergelsbekräftadebrorBenny P:s torg, men
blivit kändefter det Christer P1990, i falli tiden tillden attvart som

denredanBenny Pför mordet. P:smisstänkt Benny attmor uppgav
medincidentenefter mordet berättatförsta tiden mannen somom

hanhade diskuteratvid Tunnelgatan. Deuppförkommit trapporna om
frånavrått det,hade honomoch faderntill polisen, honborde men

ochde tänktedå hamna i klistret;han kundeeftersom mera sonen
Över lämnadehuvudansåg kunde sköta det andra.polisen tagetatt

trovärdighetmånader efter det Benny P:sfleramodern, hördes attsom
uppgifterifrågasatts förhörsledare,dennestämligen öppet somav

berättelse.stödde sonens
debekräftades i huvudsakuppgifterP:sRamen Bennyrunt per-av

mord-det sigaktuella kvällen, dvs.varit med den rörtatt omsoner som
gått lokal. Samtligaåkt sedanbil till ochkvällen stanattsamt man

hadekunde minnasminnesbilder. Ingenhade dock t.ex. var manvaga
något uppgivit sig hahanparkerat eller Benny P sagtatt om mannen

kolliderat med.

Övrigt. också tipsfebruari 1993 inkommetden 20materialet finnsI ett
månad tidigarehanfrån taxichauffören P. HanZenon att enuppgav
tiden förerfarit vidvad hanberättatkört stats-omen person som
gåttkörningen ochlämnade uppgiftministennordet. Han vart angavom

lätt drauppgifterna kanbodde. Av numeramanpassagerarenvar
måste hördes denvarit Pha Benny P. Zenonslutsatsen att passageraren

något halvår försökteshantelefon PU. När1993i senareavmars per
få honom, detinteförhör lyckades PUkompletterande tag uppgavs

därmedjuridik.studera PUflyttat till Belgien förhan hade attatt gav
framgårenligt vadidentifieraförsöken att av enpassageraren, somupp

utredningsanteckning.

resningsansökan.åberopadesBenny P inte i

Christer K

huvudsak följande.berättade iChrister Kberättelse.Christer Kss
tillsammans medhade hans hustru,28 februari 1986Fredagen den

såledesChristersin Kför besökadotter, bortderas attrest varmor.
in tilloch faritkvällen tagit bilenhadehelgen. Hanöverensam

hani Stockholm hadefrån bodde. Inneden förort där hanStockholm
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åkt Birger Jarlsgatan Rådmansgatantagit och fortsattvästerutnorrut, av
Döbelnsgatan i sydlig riktning vidare Malmskillnadsgatan.mot

brandstationen,Efter Johannes kyrka, vid fick Christer K göra en
kraftig inbromsning framför i framförut gatanen man som sprang
bilen. halkade ståendeMannen till och blev framför Christer K:s bil.

tittadeDe varandra fem till tio sekunder. Christer kundeK se
ansikte väl. Christer uppfattadeK vidare i sinattmannens mannen

högra hand höll pistolliknande föremål. Han sigett rättuppgav vara
revolver.säker frågadet Beträffande klockslaget föratt var om en

sin iakttagelse kunde han inte det till ungefär 23-närmare änegen ange
på24 kvällen.
Den Christer K iakttagit fortsatte därefter springande överman

påmed lätt hälta ben, vidare i Christervänstergatan, trottoarenen
färdriktningK:s och sedan till ned i vad Christer Kvänster genom-

gående beskrev gr2inden. Efter incidenten hade Christer K rullatsom
framåt bit, springa mitt i gränden och sedan körtösterutsetten mannen
raka såghem. Christer K ingenvägen platsen.annan

Beträffande utseende hade Christer fastK särskilt sig vidmannens
dennes stirrande blick de tittade fåttvarandra; han hade förnär sig

knarkare. Ansiktet i övrigt beskrev han uthugget iatt mannen var som
kraftigamed drag och ganska fyrkantigträ, haka. Mannen bar inteen

glasögon Christeroch K hade inget någonminne mustasch. Mannenav
Överkroppenlång något180 eller fyrtioårsåldem.däröver iochvar cm

hade kraftigt intryck, inte underkropppen. Christer vissteKgett ett men
dock inte detta berodde den jacka bar. Han beskrevom mannen

någondenna form mörkblåtäckjacka, till färgen. Densom av var
knäppt. Mannen hade mörkblå,haft stickadäven Byxor ochmössa.en

26 Döbelnsgatan övergår, via s-kurva, i Malmskillnadsgatan just efteren
frånJohannes kyrka, den riktning vari Christer färdades.K Där Malmskill-sett

nadsgatan börjar ligger brandstation. Direkt efter detta kvarter ansluteren
Tunnelgatans och David till frånBagares Malmskillnadsgatantrappor gata
västlig respektive någotostlig riktning. Det oklart exakt Christer K fickär var-
bromsa in; brandstationen frånligger bit Tunnelgatan.en

RÅ27 skrev i resningsansökan dvs. ChristerE K sade sig haatt sett en
revolver, medan iHD resningsbeslutet refererade motsvarande iakttagelse så

E "ett pistolliknande föremål. Det dokumentationenatt sett attsenare synes av
döma korrekt; vad Christer K sade sig ha just "ett pistol-settvara mer var

föremål".liknande detAtt rörde sig pistol/revolver antagandeettom en var
från Christer sida.K:s Christer K gjorde någon åtskillnadunder förhören inte-
mellan pistol och revolver, väl mellan begreppen och därvidtermerna men
framgår det han trodde sig ha revolver. Det framgick vidareatt sett attvar en
Christer K hade provskjutit med revolver, vilket belades via förhör medäven
den Christer K provskjutit se nedan.vars vapen
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varvid han i högrabar handskar,hade han inget minne Mannenskor av.
såg skjut-föremål, Christer tycktehanden hade det K ettut somsom

vapen.
på gjort sin iakttagelse mord-Christer helt säker hanK attvar

helgpå och dottern dennamindes grund hustrunkvällen. Han det attav
då upptäcktmordet ochbort. efter hade han hörthade Dagen attrest om

Senare hördeprecis med det hanhändelseförloppet stämde överens sett.
begåtts flyktvägen och detta stämdeoch den troligamordethan närom

också.
fick klart för sig detChrister han hade handet P närAtt settvar

dåsig helt säker. Han nämndepublicerades bilder denne. Han kände
ihågvid iaktta och kommahani det sammanhanget attatt var van

fågelskådning.detaljer, eftersom han sig mycketägnat
sig till polisen hanSkälet till han inte hade hört attatt varav var

insåg mördaren och dennehan antagligenrädd. Han att settatt sett
också bil-uppfattning kunde hahonom. Hans noteratattvar mannen

gånger,mångadock funderat ringa polisenHan hade attnumret.
vågatmånga gånger, intetelefonluren i handenjag har suttit med men

sin rädsla, nämnde inteförhör hänvisade han tillringt. I ett mensenare
mycket rädd fördäremot han i nulägetbilnumret, attatt pressenvar

fåskulle i det hantag sagt.
någon,för inte heller försin iakttagelsehade aldrig berättatHan om

dåvarande fru.sin
måste kommitChrister haförhör KI andra attett uppgav mannen

detta,från kunde inte hundra säkerTunnelgatan. Han procentvara
Tillfrågadfrån".liksom ingen kommadet fanns"men annanstans att

underförstått,belöningen och, inte denna bordeinte känt tillhan omom
påverkat rädslan sig polisen, svarade hanhonomha närmatrotsatt

inte tänkt i de banorna.intryck hansätt attett som gav av

Christer kontakt medkännedom. Kuppgifterna kom tillHur PU:s tog
stationsbefäletdå tillmaj vid midnatt ringdepolisen den ll 1997, han

ringde Torgny Wvid Norrmalmspolisen. HanWTorgny anonymt.
upprättadelämnades viktiga ochuppfattade de uppgifter somsom

åt-omgående information ochspaningsuppslag med detaljeradett
framgår uppfattat Christer KW inteskilliga citat. Av detta Torgnyatt

20 minuter. Under dettaredig. första samtalet varadehelt Detsom
och sittChrister telefonnummerlämnade K ett personnummeruppgav

ringde hansamtal avslutats,inte sitt efter det dettaKort attnamn.men
dåsade vad han hette.igen, och

två i maj och junidärefter vid tillfällen,Christer hördes PUK av
förundersöknings-medverkadeVid det förhöret1997. ävensenare
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ledaren Jan Danielsson. Dessemellan företogs s.k. vallning i deen
kvarter där Christer K gjort sina iakttagelser.

Kontrollförhör. Förhörsledaren informerade Christer K iattom man
yrkeskårhans skeptisk till uppgifter kommer in hadeHansent.var som
frågat Christer K denne kunde hänvisa till kundeäven om personer som

bekräfta hans trovärdighet. påChrister kunde inte direkt kommaK
någon, gåttnämnde psykolog hos vilken han i behandling. Detmen en
framgick Christer hadeK dömts för rattfylleri och polisen hadeatt att
beslagtagit jaktvapen han innehade.som

Christer K:s trovärdighet kontrollerades förhör medgenom personer
i hans närhet.

Stefan S hördes i maj 1997 och bekräftade de det Christersättatt
uppgivit hade provskjutit tillgångK Stefan S hade haft till ivapen som

sitt arbete vid vapenfirma. Han osäker detta skedde,nären var men
det troligen efter mordet Olof Palme. hade provskjutit vidDevar
flera tillfällen. Han ombads beskriva Christer ochKäven som person

därvid positiv bild denne, bl.a. socialt och psykisktgav en av som
stabil. Stefan åberopadesS resningsansökan F till styrkandei av-
Christer trovärdighet.K:s

Christer tidigareK:s hustru, de skildes 1991, hördes vid tid.samma
Hon bekräftade hon och dottern varit bortresta den aktuella helgen.att
Hon vidare de inte hade talat särskilt mycket mordet ochattuppgav om

Christer någonK aldrig iakttagelse han skulle ha gjort. Honnämntatt
mycket positiv bild sin f.d. make, ochsnälltrygg,gav en av som en

hjälpsam förekomDet inte han överdrev eller fantiserade.attperson.
Tillfrågad trodde hon inte han skulle lämna oriktiga uppgifter tillatt

såsompolisen, i fall inte hon hade lärt känna honom. Christervart -
förraK:s hustru åberopades resningsansökan G till styrkandei av

Christer trovärdighet.K:s
Lennart S hördes i juli 1997. Han hade blivit bekant med Christer K

deras intresse, omitologin. Han lämnade positivagenom gemensamma
omdömen Christer K. Denne enligt SLennart stabilom var en person
med bägge fötterna jorden. Lennart S hade aldrig uppfattat Christeratt

någonhaftK ambition sig själv intressant eller överdrivagöraatt att
saker och ting. Det fanns ingen påanledning inte Christer K.att tro
Han vidare det första han kom tänka det gälldenäratt attuppgav
Christer förmågaK:s hans observera och uppfattaattperson var
detaljer. fåglar.Han hade detta de studerat Han bedömdenärnoterat
Christer fågelskådare.K utomordentligt skicklig SLennartsom en -
åberopades resningsansökan H till styrkande Christeri K:sav
trovärdighet.
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gjordedemläkare. IngenochpsykologhördesDärutöver avenen
skulleChrister Kkunde tolkasbedömningar att vara ensomsom

trovärdigmindreallmänt person.

styrkandeE tillresningsansökanåberopades attiChrister K av
Christeridentisk med P.gärningsmannen är

Bertil B

uppgifter.följandehuvudsakilämnadeBertil Bberättelse.Bertil Bss
Sverige tillfrån isitt hembil farit västramedhade hanMorddagen

Hanvid 15-tiden.eftermiddagenanläntdit hanStockholm, var
egentligtingethadeStockholm. Haniträffade ingenHanensam.

dagenUnderkopplaför honomärende sätt attett av.utan resan var
På hadekvällenjacka.köptantikaffärer ochhan besökt ävenhade en

till bilen,På tillbakaDjurgården.lång promenad väggåtthan uten
kringi kvarterenmordplatsenparkeradhafthan hade norr omsom

Davidhankomminnas exaktintehan kundeSveavägen attvar --
från kors-10-15Malmskillnadsgatan. meterBagares motgata upp

luktadesåg otrevlig ochandfådd,hanningen utmötte som varen man,
mötandedendärden ävendärvidgickHan trottoaren,svett. norra

börjantillvarandra. Hanpasserade attkom. De nära enuppgavmannen
från Tunnelgatan,uppförspringandekommithade trappornamannen

handettakundefrågor hur hanefterändrade detta veta omommen -
för sigi ochtilldeförräniakttagit möttesinte att mannenmannen -

fråndå antingenochfrån Malmskillnadsgatankommitkunde haäven
framfortsattepåsåg platsen. HaningenHanhöger eller vänster. annan

dvs. till höger,Malmskillnadsgatanhan gickkorsningen, därtill norrut,
fem-tidenvidframoch komsedan hem,bil. kördevidare till sin Han

frånmilnågot trettiotalbelägenbostadHans varmorgonen.
Stockholm.

mindeshanSkälet till23.25.kl.ungefärhadeMötet attägt rum
hanpå klockan ochså, tittatvidförklarade han han attmötetdetta att

dåochmordetsamband med ävenidet inträffadehadedagen efter satt
insettsåledes tidigthademinnet. Hanklockslaget attlagt

tid intehan vid dennaAttha med mordetkunde göra.iakttagelsen att
hängdedetmedförklarade hanpolisensig tillhörde att sammanav

ville bliintehansviktande hälsafamiljesituation ochmed hans attsamt
med saken.orkainte kände siginblandad och

tidning ochiChrister Pår såg bildhanEfter ett tre enavenpar,
Hanmordkvällen.handå möttigen dennekände mannensom

bilden.tidning hanvilkeneller iexakt dettamindes inte settägtnär rum
såförklarade hanpolisen närmastdå sig tillhörde atthan inteAtt av
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han inte orkade med detta, inte den uppståndelsen. fickHan i detta
sammanhang frågor han inte hade varit nyfiken denom om man som
åtalades för mordet den han hade fårSvaretmött. närmastvar person

så,tolkas han redan ansåg sig det mördaren hanatt veta att möttvar
och han inte orkade sig. förhören framgårAvatt inte vad detengagera

fått honom ändra sig och allt kontakt medattvar som trotsnumera ta
polisen, ansåghan sigän i situation.annat Han framhöllatt vara en ny
därvid han ville undvika all publicitet och hanatt eventuellt skulleatt
behöva hjälp med identitet han skulle behöva vittna.en ny om

Han lämnade relativt detaljerad beskrivning den hanen av man som
hade I beskrivningen finnsmött. inget det skullemotsäger attsom
kunna ha varit Christer P han Han hade fastnat förmötte.som mannens

och dennes skarpa,ögon intensiva blick. Han framhöll att mannen
hade smal mustasch, varvid han anmärkte han denna punktatten
hade minnesbild Lisbeth Palme gårän där jag absoluten annan emot
henne. Han beskrev klädseln väl; beskrivningen låg inomväl ramen
för de skilda uppgifter lämnats vittnen från mordplatsen.som av

Hur berättelsen kom till PUss kännedom. Den första handlingen i
uppslaget består den 28 november 1996 upprättad promemoriaav en av
biträdande spaningschefen Lars Jonsson, där denne antecknat Bertilatt
B ringt till PU dag och uppgivit han före detta journalistattsamma var
och hade källa satt inne med lösningen mordfallet Olofen som
Palme". Källan, skulle till hundra trovärdig, hade försom procentvara
Bertil B berättat han dels mordet, dels mördaren lämnaatt sett sett
mordplatsen, dels kunde identifiera mördaren. I promemorian har även
antecknats källan inte hört sig tidigare grund rädslaatt ochav av

källan beredd lämna sinaär uppgifteratt till PU,oro, attmen numera
under vissa förutsättningar. bl.a. ville Bertil B källan fåskulle lämnaatt
uppgifterna via före åklagare.dettaen

åklagaren,Den f.d. advokat, sedermera kontakttogsom numera var
med utredningen via Jan Danielsson, varefter PU kopplades in. Efter
vissa förhandlingar rörande lokal kom förhör till ståndettm.m.
advokatens kontor i april 1997.

Av det första förhörsprotokollet framgår källan, i protokolletatt som
kallas källa Bertil, identisk medär Bertil såledesB. Denne hade

sig själv vid den kontakt hade resulteratavsett i Lars Jonssonssom
frånpromemoria den 28 november 1996. Det hölls sedan sammanlagt

fem förhör.
Kontakten mellan PU och Bertil B inte helt komplikationsfri.var

framgårDet förhör Bertil B sig felaktigt behandladatt ansettav senare
då han först tagit kontakt med PU och han krävt fåatt att vara
representerad advokat, skulle arvoderas PU, villkorav en ettsom av
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Bertil Bandra förhöretVid detnedan.accepterade sePU varsom
honomryggenbakomförhörsledamaupprördmycket över att

uppgifter. Idelkontrolleranärhet föri hanssig till attvänt enpersoner
hanhuruvidabeskedhaskedeville han iförhör ett omsamma
för-förhör, därEfter dettaläget.i det härtrovärdigbedömdes som

han vidframfördemedverkade,Danielssonundersökningsledaren Jan
ochhaft arroganthadeDanielssonförhöret Jandelgivningen att enav

oborstad stil.
uppgifterlåtsats deinledningsvisvarförNågon till hanförklaring att

dokumen-finns intefrånhärrördelämnahadehan att annan personen
anteckningenkonfronterades medförhöreti det sistaBertil Bterad. När

tillreagerade hanmordet,hakällan skullebl.a.Lars Jonsson, settattav
band-JonssonhanHar inteSå intehade hanstarkt. sagt. ensynes

fortsätt-framgick0rd.så ord Detdetsamtaletinspelning det är mot
skrivit detta sätt;JonssonupprördBertil Bningsvis över attatt var

ärekränk-förJonssonsigkunde tänkahan stämmanämndehan attatt
i förhörBertil Bföreträddeadvokatdensaken hörning. Till att som

deuppgifterBertil B lämnatuppgivitapril hade24den att somsamma
brottet.självakällan/vittnetdvs.antecknat,Jonsson settatt

BertilBeträffandeuppgifterna.lämnadeBertil och deBKontroll av
pressfotografarbetatframgår han hadeB:s att varmensomperson

hatill detår Skälenföre mordet.fleraförtidspensionär sedan synes
så blivithan hadesakenbeskrevpsykisk hanvarit besvär attart;av

sitt yrke.utbränd av
för mordet,Bertil vid tidenvarit gift med Bhadekvinna,Den som

berättelseBertil Bzstaladeuppgifterlämnade närmast attmot varsom
hon intevid tiden,varit sjukligBertil Bhonriktig. Bl.a. attattuppgav

Stockholmtillbilresaskulle ha gjorthannågot minnehade att enav
några längresådanoch Bertil inteB tog prome-att person somvar en

honminnesbild hadeenligt hennesnader. Hon även attuppgav
då fåttochmordkvällenTVBertil tittatmed Btillsammans

dettamedkonfronteradförhörVidnyheten mordet. attett senareom
fyraförst klmordetnyhetengickriktigt i TVkundeinte utomvara -

andraVid dettaminnesbild.sinosäkerblev honmorgonen -
Bertil Bvadockså ordalagi allmännahoninformeradesförhör om

inte haskulle hankonstiga. Delsuppgifternafannför Honberättat PU.
varför hanhon intesådan dels förstodsak,hållakunnat tyst enom

uppfattninghennesdels detStockholm,sig till attskulle ha begivit var
sådan hanbilresaorkatskulle haBertil inte göraB att varensam;en

uteslutetmindreansåg ellerdetnedgången och honvid tiddenna mer
och till-Stockholmtillgenomföra bilresakunnatskulle hahanatt en
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baka under dygn. Bertil B:s dotter lämnade likartadesamma upp-—
gifter.

Christina B, träffat Bertil B 1991 och sedan hade varit gift medsom
några år,denne han aldrig berättat något för henneattuppgav attom

han skulle något mordet. Hon trodde, någonhan haftveta attom om
sådan information, skulle han förmodligen ha talat med henne det.om
Hon kände till Bertil B under 1994 hade varit i kontakt medatt PU.

Christina åberopadesB i resningsansökan L, till styrkande av-
Bertil B:s trovärdighet.

En bror till Bertil B berättade följande. I samband med bilresa etten
år tidigare hade Bertil B han visste begått mordetsagt attpar vem som

och mordutredama varit iäven kontakt med honom. Brodern hadeatt
inte tagit uppgifterna riktigt allvar. Han upplevde dock Bertil B som

trovärdig inte hittade eller förstorade saker ochen person, som upp
ting. Brodern hade svårt tänka sig Bertil B skulle hittaatt att en
sådan sak han visste begått mordet Olof Palme.attsom vem som
Bertil B hade aldrig han varit i Stockholmnämnt mordkvällen.att
Hans minnesbild Bertil hälsaBzs vid den aktuella tiden denneav attvar
inte sådani form han skulle åkaha orkat till Stockholm, i varjeattvar
fall inte köra bil Brodern åberopades i resningsansökan J,ensam. -
till styrkandc Bertil B:s trovärdighet.av

En broder, Hans E, berättade följande. Han mindes dagenannan
efter Någon gångmordet. efter lunch ringde Bertil B. Hans E hade sagt

de följde nyheterna mordet TV. Bertil dåB hadeatt jagsagtom var
där. dåHans hade frågatE Bertil B vad han gjort i Stockholm. Bertil
B hade han besökt antikaffarer och kommit hem tidigtsvarat att

Samtalet hade till fyra minuter. Bertil B hade intevarat tremorgonen.
något han gjortnämnt iakttagelse, dåsig eller deattom en vare senare;

hade aldrig diskuterat påmordet Olof Palme. Hans hade inteE heller
frånhört någon Bertil skulle någotB mordet. Hans Eatt sagtannan om

Bertil någonB inte lögnare sådanellerärattuppgav en person som
hittar saker och ting. Bertil B håller hårtär en person som
sanning och etik, Hans E, vidare sade Bertil B kundeattuppgav som
hålla viktig information för sig själv och inte någontala det förom

Det inte ovanligt Bertil B, hade intresse förattannan. ett stortvar som
antikviteter, iväg till Stockholm eller andra platser just för tittareste att

antikviteter. långresorAtt med bil förgöra honom formvar en av
terapi. Hans E upplyste vidare den första hustrun och Bertil hadeBatt
varit hund och katt de årensista sitt äktenskap. åbe-Hans Esom av -
ropades i resningsansökan K, till styrkande Bertil B:s trovär-av
dighet.

hadeDet vid förhören med Bertil framkommitB vårenhan 1997att
hade gift sig med rysk kvinna, äktenskapet hade varitatten men
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hetteKvinnan,några veckor.efter baraoch upplöstsmisslyckat som
till sitttillbakaflyttatoch hade1973,föddläkare,Marina M, var

ibostadi sin1997i oktoberhördesochspårades PUhemland. Hon av
bakgrundsinformation.följandeframgår b1.a.materialetRyssland. Av

i ryskinBertil B satthadeMarina M ensvarat somannons,en
månadsig dryggifthadeSverige. Detillinbjudenblivittidning, och en

äktenskap.några veckorsefter baraSverigedocklämnadeHonsenare.
utskrivetsedanochtolk ärfördesMarina MmedFörhöret genom
svårtochfragmentarisktställenflera attResultatetdialog. ärsom

innebördenmissförståndförreservationMeduttyda.exakt avvar
intresse.häri de delar ärföljande,hennes avutsaga som

detdömamordet. Atthennemedmyckethade talatBertil B avom
till henneungefär detsammahan haåtergavMarina M sagtsynessom

intevarför han trättvad hanutredningenihan berättat sett,omsom -
hadeMöjligennågonförordinte berättat etc.hanfram, ett annanatt

mordet.självasig hahan settsagt
tillhadetillsammansdeMarina M restintresseAv attär att uppgav

mordplatsen.kringhel deluppehållit sigde b1.a.därStockholm, en
skullehanbörjat lutaochBertil B atthadeMarina MEnligt mermer

minnes-sinfriskaförsökahanDärför villepolisen.kontakta egenupp
Marina MBertil Blätsig i kvarterenrördedesamband medbild. I att

såvitt kangenomförde det sättet,och hanhonomvideoñlma man
b1.a.iakttagelser.och sinarekonstruktion brottetförstå, slagsett av

från mord-denneBertil B närMarina M trappornafilmade sprang
videofilmblevResultatenMalmskillnadsgatan.platsen enmotupp

detmedhonbesvaradefrågor filmenkring attNärmareminuter.10-15
filmen.visarhanenklaste är att er

dedelBertiltillfrågades Bförhördärpå följandeI avom enett
deuppgivit,förhörtidigarehade i attlämnat. HanMarina Muppgifter

sinaför hennehan berättatochmordplatsenvarittillsammans att om
byggdejaguppgivithade hanDärvidmordkvällen. attiakttagelser

derasdettaSkälet tillgrand.lite attså säga var,storynattom,
litadeintedärförhanochupphällningenpådåförhållande redan attvar

emellertid inte berättathade hanförhörentidigaredehenne. I om
svaradeHanfrågor kring denna.fickvarför hanvideofilmningen, nu

Bertilenligtfilmandettill vadförklaringnågon tydligundvikande och
varvidfilmen hemma,sig hautläsas. Hanintesyftade till kanB uppgav
denneden, vilketöverlämnakundeBertil Bfrågadeförhörsledaren om

den,själv intehanhan settTillfrågad skäletavvisade. attuppgavom
tillmed denskullepolisenmotfrågor vad etc.isedanför överatt om

intehantillskäletegentligadethan attdelEfter attturer uppgaven
personligt slagförekomdärdenlämnaville somatt scener avut var
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han inte ville de skulle hamna någoti arkiv tillatt allmänhetens be-
skådande.

Bertil åberopadesB i resningsansökan I till styrkande attav
Christer P identisk medär gärningsmannen.

Leif L

Leif L det vittne frånär mordplatsen från sin biltelefon försöktesom
larma polisen lyckas. Han färdades i bilutan att Jan A sesamma som
nedan. Leif hördesL i rättegångarna. Av vad antecknats isom
domama framgår Leif L inte lämnat någon beskrivningatt gärnings-av

ansikte. Svea hovrätt konstaterade uttryckligen ingetmannens att av
mordplatsvittnena har sådanagjort iakttagelser de kunnat beskrivaatt
gärningsmannens ansikte. Av vad antecknats i tingsrättens domsom
framgår Leif L där han gärningsmannenatt stå vändatt settuppgav mot
makarna Palme och denne tittat ned dem från avståndatt mot ett av en

tvåeller meter.
I resningsmaterialet finns spaningsuppslag från juli 1987,ett där

Leif L ha berättat han under kort ögonblick såg inatt iuppges ett
mördarens ansikte, han hade mycket minnesbildattmen en svag av
detta ansikte. Han hade därför undrat det fanns möjlighet förom en
honom bli hörd under hypnos, föratt detta få framsättatt en
tydligare bild Ett i materialet redovisat förhör under hypnosav mannen.
hölls också i september 1989. Det förde såvitt förståskan inte själva
utredningen framåt.

I 1996 framträdde det kanske tänktettmars som anonymtvar
mordplatsvittne i TV och han till 95 påsäkeratt procentuppgav attvar
den han iakttagit på mordplatsen identisk med Christer P. Denman var
i någotärendet insatte kunde ganska lätt konstatera måstedet röraatt
sig Leif L. PU vände sig därför omgående till Leif L och höllom ett
förhör. Syftet klarlägga på vilket och måni vadatt sätt Leif Lvar

ansåg sig kunna känna igen frånChrister P mordplatsen.numera
Leif tillfrågadesL vid förhöret bl.a. sin dåreaktion han i decem-om

ber fått1986 videoñlm på konfrontationsgrupp med bl.a.se en en
Christer P. Han hade gångenden han blev illa berörd och oroligsagt att

i Christer P. Han ombads utveckla detta.av en person gruppen nu
Leif dåL berättade han hade på mycketatt starkarereagerat ett sätt än

låtithan komma till uttryck. Han hade hållavalt med del hanatt tyst en
hade haft därför hansäga, hade känt sigatt hotad. Han hadeatt senare
upplevt liknande reaktion då fåtthan den spaningsñlm på Christeren se
P visats i TV. Han sammanfattade sina intryck så här:som
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Såvarit platsen.harmåste Christer PdetuppleverJag att somvara
så jag kanansiktealltså hansinte attjag hardet,jag settupplever men

jagintekan jagDet göra,det han.hundra ärtill att menavgöra procent
ochi det här,i detsäkerhetalltså oerhörd sammantagnakänner oronen

dragitjagharotroligt. Däravalldelesdetupplever,här äralltihop det man
slutsatsen.den här

dettaberättattidigare ochkommit till PUinteTillfrågad varför hanom
svarade han sättgått till media,stället ettivarför han somsamt nu

då särskiltochpolisenmisstrokommitså hadehanfår tolkas attatt
tillhänvisadeskydd. Hanerbjuda honommöjlighetochviljadess att

funnitstidenheladethanupplevt. Men ävenhotbild han attden uppgav
medochstå införskulle kunna rättenverkligenhanosäkerhet omen

hadehanChrister Pdet settsäkerhethundra säga att somprocents var
klara skärpai denansiktethar intejag"därförmordplatsen settatt

för det.erfordrassom
där hantota1bi1den, äveni dagsäkraregjorde honomDet varsom

bild.tydligaretillhonomnågot hjälptåberopade hypnosen ensomsom
nästintillChrister Pzsdet detframgickhänseendekonkret attI varmer

sin slut-hängdehanrörelsemönster"fingeravtrycksliknande uppsom
felandedegånger varitillåterkom fleraFörhörsledarenpå.sats

i 95komhan baragjordedetlåg vad att uppprocenten somvar—
Leif Lfått sittFrågan ha när attsäkerhet uppgavsvarprocents synes

också nämndehanansikte,utkristalliserat ävenintehan ett omsett
felmarginalen.låg iannat som

konfronta-efterreaktionergällde sinadethadeLeif L när
ihördessin fru. Honhänvisat till1988decembertionsförhöret i mars

Efter denkonfrontationer.tvåvaritLeif Lberättade1996. Hon att
hadetillfälletandradetefteroberörd,varit helthade hanförsta men
meddetfrågat honomhadestarkt. Honmyckethan varvarreagerat
fickintehanberätta,fick ingethanhade atthanhonom, sagt attmen

sadenågon, detpekatfrågat hanhadesin fru. Honmed uttala menom
varitochoch skakatsuttithadeHan sängenha kunnat.sig intehan

meddet-beteendehanshondel hadeförstörd. Föralldeles avegen
jagnågon, det begrepigenkänthan hadedragit slutsatsen attsamma

upprepningliksomdethem,såg kommahanjagdirekt när envar
varithanhadeMordkvällenbeteende.jag, i hanstycktemordet,älva

och talathelasuttithadedeuppskakad; nattenmycket omuppe
händelsen.

Christer Pmedsambandihonvidareberättade attfruLeif Lzs att
slagitsdirektochTVmed dennesekvensaktuell hade avsett envar

då hanmordkvällen,beskrivitLeif hadeprecisrörde sighanatt som
vidhemmainteLeifiväg.lunkatgärningsmannenhurvisathade var
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det tillfället, han kommitnär hem hade hon bett honom påtittamen
nyheterna dåoch hade han känt igen rörelserna. Han hade reagerat
starkt denna gång,även inte mordnatten och eftermen som
konfrontationen.

Leif fruLzs hon förvånad Leif L hela tidenatt överuppgav attvar
såhaft klar bild händelsen. Han hade inte rubbat sin någon-bilden av

ting från mordkvällen framåt.och
Det framgick hustrun starkt ogillat hennesatt medverkat iatt man

massmedia. Hon hade genomgående vädjat till honom inte pekaatt ut
någon han inte hundra säker. Skälet till det honom procentvar attvar
varit rädd.

Leif åberopadesL i resningsansökan till styrkande gärnings-attav
identisk med Christerär P.mannen

Jan A

Jan A mordplatsvittnena. Han färdadesett i bil Leifvar av samma som
L. Han har i förhör från 1986 lämnat del uppgifter denen om man som

frånflydde mordplatsen. ingåendeI dialogförhör från denett 8 april
1986, han han bara såg bakifrån.att dåHan beskrevuppgav mannen

lång, mörk och med fladdrande, relativt kort rock.mannen Isom en ett
kortare förhör från den 1 han ha någotlämnat detalje-mars uppges mer
rade uppgifter, bl.a. skulle ha varit barhuvad, svarthårigatt ochmannen

fyrtioårsåldem.i Inget i de lämnade uppgifterna tyder han ansågatt
sig ha bakifrån.änsett annatmannen

Jan hördes påA i maj 1996. inledningen förhöret hänvisadenytt av
förhörsledaren till tidningsartikel från 1996, enligt vilken Janen mars
A skeptisk till den uppgift Leif justL hade lämnat i TV, Leifvar attom
L till 95 påsäker det Christer sågprocent P hannumera attvar var
mordplatsen. Av de uppgifter Jan lämnadeA förhöreti framgår hanatt

den uppfattningen Leif L inte kan ha gärningsmannenattvar av sett
huvudöver Bilen åktede i i rullningtaget. de hörde den förstanärvar

knallen, de inte kunde identifiera skott. Vid det andrasom ettsom
skottet de under inbromsning vid trafikljus. Leif kördeL bilenvar ett
och ha uppsikt trafiken;tvungen det fannsöveratt bil framför.var en
Jan hadeA möjligheterstörre titta brottsplatsen. Det endaatt Jan Amot
hann påryggtavlan försvann påin Tunnelgatan.se var en person som
Han gjorde Leif L uppmärksam på detta dåoch först tittade Leif L
det hållet. Leif L sade någotaldrig under mordkvällenspontant attom
han något, hänvisade, under detsett samtalutan de hade tillsammans
med sina fruar då de kom hem, till sågJanne kille inatt en som sprang
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sinitill bitarsuccessivt lagtLeifansåg LAgränden. Jani att
besvärande.mycketdettapå. fannAJanoch hittatberättelse

varithanAberättade Jantal attspontantkomChrister PNär
Christer Pvisste hurdärförhanochmed denne var somklasskamrat att

P. HanChristerklassijobbigtmänniska. Det att somsammavar
detkundeAllaaldrig.erkände vetaofog,och vargjorde hyss vemmen

hanchockdärför närfickAmin. JaninterördeChrister P enenmen
TVhanfickchock närP. NästaChristermisstankarnahörde motom
sig.rördesåg dennehurdärChristersmygfilmningvisade manaven

fortsatte:AJan

justiväg,springaskallochsigvänderliksomhandet häroch just när om
förstahärdetochdet härjustmordplatsen, tarbildbilden,den samma

förockså berättatliksomhar jagdärDetklack tilldetdet ärsteget, va.som
då ochklassgått ihadeviochChrister Pkändejag attLeif L, sammaatt

detreaktion,minSå justliksom spontanahanhurvisstejag var.
gårdethan. Förkundekanskedetinte allsförvånade mig liksom att vara
vadinte änkan sägahan,detochinte mersäger attut manvarman

ryggtavladetbildmineftersomoch enhar envarsett av,man
Ochchansinteliksomså fanns attdetsticker iväg se.människa ensom

detbefinneravståndet vi närdärpå detansiktenpå, ossjag att semenar
integick liksom göra.detsmäller att

längreigenkännande änsittsträckaintefrågor ville Jan APå ytterligare
Christer P.påminderörelsemönstergämingsmannenstill omatt

gärnings-styrkandetillresningsansökan attåberopad iJan A avär
Christer P.medidentiskärmannen

granskningvid kommissionensframkommituppgifterVissa som
gjordesvideoinspelningardedelarstuderatharKommissionen somav

hardettamedsambandIBertil B.ochKChristermedförhörav
utredningsmän,två demedsammanträffat somkommissionen av

Jan-Åke fungerade bl.a.Adelar.i dessautredningen sommedarbetat
sysslamotsvarandehadeGK. PerChristeravseendeförhörsledare

hurbedömningsintillfrågades bl.a.Bertil B. Debeträffande avom
andramedförenaslåter siguppgifterBertil B:sochChrister K:s

beträffande dessagjorthadebedömning devilkenvittnesmål samt om
följande.trovärdighet. Devittnens uppgav

gåruppgifter inteBertil B:senigaUtredningsmännen attomvar
förhåller sigdethurosäkraNzs,vittnet Yvonnemedihop meramen

medrekonstruktionNågonhänseendet.i detuppgifterChrister K:smed
dvs.allamed ävenellernärvarande tre,Christer KochBertilbåde B
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Yvonne N, har inte gjorts. Detta har inte begärts sig förunder-vare av
sökningsledningen eller spaningsledningen.

Jan-Åke A berättade följande Christer K. Denne hade gjortom ett
lågmält och intryck vid förhören. Hansansat hade hela tiden uttryckt

sin inblandning.över Anledningen till han hördeoro sig förstatt av
årelva efter händelsen just denna rädsla och När det gällervar oro.

trovärdigheten i Christer Kzs uppgifter måste vaksamhet iakttagas just
med påtanke uppgifterna lämnats såatt För kunna hängasent. att
upp Christer Kzs uppgifter något kontrollerbart faktum försökte

Jan-Åkefram så mycket detaljer möjligt.man hadeA intesom
kunnat beslå Christer K med lämna oriktiga uppgifter och Christeratt

Jan-ÅkeK gjorde inget intryck fabulera. hittadeA ingentingattav som
talade Christer Kzs uppgifteremot att skulle kunna riktiga. Devara

i Christer Kzs omgivning hördespersoner honom barasom om gav
positiva omdömen. Ingen de hörda beskyllde honom förav att vara en
lögnhals eller för sig märkvärdig.göraatt

Per G berättade följande Bertil B. Per G:s personliga uppfattningom
Bertil B, höraatt såsig nästanvar att försuttit singenom sent,av

chans bli trodd. Bertil B har vidareatt lämnat olika versioner om
händelsen. Det enligt svårtPer G detavgöra Bertil B be-var att om
rättade sanning eller lögn; uppgifterna gick överhuvudtaget intevar att
kontrollera. Det gick inte styrka han varit i Stockholmatt denattens
aktuella kvällen; han hade inte varit i kontakt någonmed hanperson,
hade besökt antikaffarer mindes inte vilka, han hade inte gjortmen
några andra iakttagelser än med Christermötet P David Bagares

och han hade inte hörtgata sirener under promenaden till sin på
Rådmansgatan parkerade bil. Där Bertil B sig ha råddeparkeratuppgav
parkeringsförbud och polisen har kontrollerat eventuella P-böter i
området detta har inte lett något.till Bertil B:s uppgiftermen stämmer
inte heller medöverens vad vittnet Yvonne N Bertil förklaringB:ssagt.
till han hörde sig först efteratt årtioän han rädd ochav attmer var var
hade personliga problem i form äktenskapsproblem och psykiskav
utbrändhet. Första förhöret ägde Bertil Bzs hemort. Bertil Brum-
hade inför förhöret ställt villkor hans advokat skulle tillåtasattsom

ochnärvara Jan Danielsson skulleatt med. Det villkoretvara senare
släppte han dock före förhöret. Vid förhöret liksom vid förhörsenare

frågan betalning till advokaten Någotvar rakt kravom uppe. om
betalning framställdes emellertid inte. Bertil svårB ha göraatt attvar
med. Han hade häftigt humör och vid förhörett stod Per G och hansett
kollega inte högt i kurs". Detta efter det Bertil fåttB kännedomattvar

polisen medatt i hanspratat omgivning.om Dettapersoner görs
regelmässigt i situationer liknande denna och det mycketär ovanligt att

Bertil B gjorde. Som hördespersoner fleranämntsreagerar som perso-
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stödvisstendeomgivning. DenBertil B:si gavperson somner
GPerE. Dennebror Hans ettuppgifter hansBertil B:s gavenevar

trovärdigt intryck.
SåPU.arvoderadesadvokatenhuruvidatillfrågatsPU har avom

000cirka 40utbetalaträkninghadePUfallet.sigvisade motvara
förhören.medsambandiBertil Bbiträdeadvokatensförkronor

tillgångChrister P:savseendeUtredning6.2.3

till vapen

Översikt

avsåg Christer P:svittnesmålenåberopaderesningsansökanideSex av
slagdetskjutvapenhandi förstavilketmedtillgång till avavsesvapen,

kringfår utredningenTill dennamordet.vidanvändes gruppsom
gälldedeJ ävenoch IngaAAgnetauppslagenC räknasSigvard samt

ChristeruttalandenGunilla R ävennedan,T,till Larsrelationen avse
deresningsmaterialet haruppslag iövrigaGary M. Avochnedanse

övrigtVapenfrågan ihär.tagitsKjell F tasochAnnie Fgäller uppsom
resningsmaterialet.imånga ställenpåupp

Sigvard C

utredningenunderharDetSigvard C.kringutredningenAllmänt om
SamtligaSigvard C.förhör meddokumenterade40hållits synesänmer

sidor,trehundraomfattar drygtresningsmaterialet. Deiintagnavara
till-harochförundersökningentillhälften hör restenungefärvarav

därefter.kommit
1986.19denredanhöllsSigvard Cförhöret medförstaDet mars

mordkvarterenigjorthadehaniakttagelserdå vissaförredogjordeHan
åktmedtillsammanshademordkvällen. Hanunder manannanen

Volvovit spärrathejdatsbil,iLuntmakargatan somnorrut enavmen
CSigvardochenkelriktadvägen. ställetPå aktuelladet gatanvar

vidarekörasmåningom kunnatsåhadeotillåten Hanriktning.körde i
DåTegnergatan-Luntmakargatan.korsningeniungefärparkeratoch

iLuntmarkargatanspringandekommahanhade sammasett manen
hadetillfälletVidåkt. beskrevHansjälvhanriktning mannen.som

iakttagelsenför ärtidpunktIngensirener.ljudetC hörtSigvard av
uppgifterdessasedanhördes ettförhörsprotokollet. Hanangiven i om

hanförhörårs Vidtid. attgånger undertiotal ett mannenett uppgav

utred-28 iidentifieradsilvergrå Volvo, annatär ettbilen,aktuellaDen en
23.35-23.40.volvobilenförarenenligtinträffadeHändelsenningsuppslag. av
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hade likheter sångarenmed Ted G förekomsom i ryktesspridningen
kring möjlig gärningsman, kapitel 5 och vid det kundeett annatse att
ha sigrört Lars S en väl känd brottsling. Samma dag Christerom som
P dvs. den 14 december 1988 hördes Sigvard Cäven och hangreps

då till dåPU för länge sedan ha förloratspontant-uppgav synes synes
intresset för på Luntmakargatan det kunde ha varitmannen att-
Christer P han den springande hadesett; sig dennerörtmannen som
och blicken hade verkat bekant. Tidpunkten för bilfärden och iakt--
tagelsen den springande på Luntmakargatan Sigvardav mannen angav

såC småningom till efter kl 23 respektive 23.30. Vid de sistaca av
dessa förhör hade fåttPU kännedom den telefonavlyssningom som
hade bedrivits Sigvard C och därvid konstateratmot Sigvard Czsatt
tidsuppgifter inte kunde riktiga med mindre devara antog attman
uppgifter fanns frånnoterade telefonavlyssningen oriktiga.som var

Hösten 1986 sökte Sigvard C, framgått tidigare i detta kapitel,som
PU för lämna uppgifter Christeratt P. Han Christerupp attom uppgav

P mordkvällen varit Oxen, gått därifrån ungefär kl 22. Hanmen
sade förståsig Christer P tilldragit sig PU:s intresse,att eftersom denne
liknade fantombilden, han betonade Christer Pattmen var en vann
anhängare Olof Palme och skulle för allt i världen inte honomgöraav
något illa. Detta tips kommer alltså ungefär mitt i den utrednings--
period då förhören med Sigvard C gäller hans iakttagelser på Lunt-
makargatan.

Två år eller och århalv efter föregående förhör,ett iettsenare,
oktober 1988, begärde Sigvard fåC lämna uppgifter. Han sadeatt nya

dåsig ha läst intresset för den vankat fram och tillbakaom man som
utanför biografen Grand på mordkvällen. ansågHan beskrivningenatt

stämde väl in bekant till honom, nämligen Christerav P.mannen en
I sammanhanget sade han sig fåtthaäven Maj N lämnatveta att en
uppgifter mystisk hon vid tidigare tillfälle på iettom en stöttman som
Sigvard Czs Tegnérgatan 16. Sigvard C lämnadeport därefter hel delen
uppgifter Christer P och sin bekantskap med denne. Vid förhöretsom

frågadeslut han han kunde få några saker,säga han i och förom som
sig stod för, han inte ville berörda skulleattmen som personer
konfronteras med. Därefter han Christer hadeP mycketattuppgav en
god hettevän Lars känd bombmannen. Christer Psom mer som
såg till denne och skulle denne be Christer P mörda Olof Palmeupp att
så skulle Christer P vidare detta, eftersomgöra hanutan helt ivar
händerna Lars T. Sigvard C slutade med antyda han villeatt att vara
försiktig med vad han sade "som du förstår vill jag leva några år till,-
sade han till förhörsledaren.

De fortsatta förhören med Sigvard C femtontal, fleraett varav-
mycket utförliga gällde Christer P och vad tilldragit sigpersonen som-
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tillgång tillSigvard Czsalltframförmordkvällen,Oxen under men
medarbetadefebrilttillutredarnahypotes attDen varsynesvapen.
bestämtnågot skaffat sig närmareChrister P sätt ett envapen,
undersökteSigvard C. PUmedkontaktervia sinamagnumrevolver,
Christer Prevolver,Christer PSigvard Cmöjligheterna attgettatt en

något sättmordvapnetSigvard C ellerhosstulit revolver annatatten
till mördaren.Sigvard Cviapasserat

beträffandeUtredningslägetdomstolarna.vittnesmål iSigvard Css
utifrånbedömasförhören börförsta 26efter deuppgifterSigvard Czs

Christer P.rättegångarnadå hördes ihanSigvard Cvad motuppgav
vittnesmål följande:enligtåtergav Sigvard CzsStockholms tingsrätt

16. hadeHanTegnérgatani fastighetenifrågavarande tid bodde hanVid en
Ängby. i1985-våren 1986 delägareunder hösteni Hankolonistuga var

måttlig omfattning.amfetamin iSigvard C använderspelklubben Oxen.
på 1970-kriminalvårdsanstalt i slutetChrister Plärde kännaHan en

Sigvardträffades de hosfrån det1985. Förträffades privattalet. De mesta
sammanträffanden hasådana ägtgenomsnitt kanTegnérgatan. IC rum

anskaffaförsta handiärendeChrister P:sfjortonde dag. attvarvar
Christernarkotikanbetalt förSigvard Cdetamfetamin. För mest tog -
Eljest harringa.Christer brukatbesöken har Ppengar. Förehade inga

Christer haroch PSigvard C ävenstått utanförochhan väntat porten.
Stations-klubb NorraSolvalla ochträffats Oxen, en annan

mellanSigvard C Oxen1986 tjänstgjordefebruari28Dengatan.
sin bostadbesökthaunder arbetspassetkan16.00-23.00. Hanklockan en

sådärkvällen Oxen. Hanbesökte undergånger. Christer Peller flera var
hanochTegnérgatansökt Sigvard Chanlång Christer sade atttid. P att

besök OxenChrister P:sSigvard Cutanför antar attväntat gatan.
Själv22.00-tiden.vidlämnade OxenChrister Pamfetamin. ---gällde

därifrån ifärdades23.15. Hanomkringklockanlämnade Sigvard C Oxen
23.00-tiden.vid Hantill Oxenanlänttillsammans med Reinesin bil som

tillsvängde nedoch vänsterMalmskillnadsgatanförde bilen norrut
Luntmakargatanavsåg bilen in till högerföraApelbergsgatan. Han att

hanLuntmakargatandelenTegnérgatan. Förstaoch fram till varav
två gånger ochbilkörriktningen. Hanbilen mötteföra motatt entvungen

tvååter Dessatill Apelbergsgatan.då backa sin bilatt man-tvungenvar
Underminuter.omkring 10-15bostadentillmedförde färden togövrar att
sedanparkeradetvå Sigvard Cknallar.Sigvard Chördedessa manövrar

ochSigvard CLuntmakargatan. Näri hörnetbilen Tegnérgatan av
Luntmakargatansåg springadestigit bilen norrut emotReine J manenur

igenhan kändeuppfattningenfickJagstirrade dem.dem. attMannen
halv-barDennespringandekände igen denSigvard Cmig." enmannen.
ljudetSigvard CSedan hördekapuschong.försedd medlång troligenjacka

och berättadebekantringdetimmeEfter omkring halv attsirener. enenav
Christer P bäraaldrigSigvard C harblivit skjuten.Olof Palme sett vapen.-



794 Utredningen avseende Christer P SOU 1999:88

Han Christer P intresseradär Sigvardtror C har förvaratatt av vapen.
många i sin lägenhet bl.a. magnumrevolver .357. Detta harvapen en vapen
beslagtagits polisen. Sigvard C stårChrister P politiskt. Hanvetav var—

vad denne tyckte Olof Palme. Christer P brukade bäravet halv-om en
lång, blåaktig jacka. Sigvard C kan inte förklara hur det kan komma sig-

enligt vad framkommit vid telefonavlyssningatt han i sin bostadsom
skulle ha tagit telefonsamtal klockan 23.02, någrasamtal minuteremot ett

Öoch telefonsamtal från Roger klockan 23.15.ettsenare

hovrättenI lämnade Sigvard C svävande uppgifter tidpunktenmer om
för Christer besökPts Oxen. vissteHan inte Christer P kom ellernär
gick, Christer P brukade aldrig länge och han inte kvarstannamen var

Sigvard C gicknär efter kl 23. Han sade sig i hovrätten ocksåstrax vara
påosäker det han i tingsrätten uppgivit Christer P skulle haatt sagtom
ståtthan och på Tegnérgatan.väntat Hovrättenatt noterade dock det

Sigvard C i tingsrätten. Hovrätten anmärkte sedan Sigvard Csagt att
uppgivit han uppfattat Christer P efter det denne hörtsatt att att av-
polisen 1986 försökt påverka honom lämna felaktiga uppgifteratt om-

Christer gått frånP Oxennär mordkvällen. Bl.a. den bak-mot
ansåggrunden sig fåtthovrätten ha intrycket Christer P velat skaffaatt

sig alibi. vapenfråganI återgav hovrätten Sigvard Czs vittnesmålett i
följande sammanhang.

förhöretAv med Sigvard framgårC denne har förvarat flertal iatt ett vapen
sin bostad, tvåbl.a. revolvrar märket Smith Wesson. Christer P harav
vidgått han känt till Sigvard förvaradeC sina Sigvardatt samt attvar vapen
C vid tillfälle visade honom revolver, vilken Christerett P ficktungen
hålla i kort stund. Enligt Sigvard C hade han vid tiden för mordeten
Olof Palme bara revolvrarna lånadekvar. Den han till Harriuten av senare
M. Av utredningen framgår polisen har undersökt den revolvem ochatt
därvid funnit den inte kan bindas till mordet Olof Palme. Sigvard Catt
minns inte den andra revolvem, hade pärlemorinfattningvart som en
kolven, hade tagit Sigvard någraC har intevägen. tecken någonsett att
olovligen berett sig tillträde till hans lägenhet den aktuella kvällen.

Sigvard C har omvittnat han aldrig Christer bäraP skjutvapen ochatt sett
han Christer inteP intresserad skjutvapen.att tror äratt av

Resningsmaterialet. fortsattaDe förhören med Sigvard FörhörenC.
med Sigvard rättegångama,C efter i sidor räknat ungefär likaärsom
omfattande det tidigare materialet, helt knutna tillär nästansom
vapenfrågan. Förhören finns sammanfattade i den promemoria som
Riksåklagaren upprättade inför sitt ställningstagande resningsfrågani
1996. framgårDärav Sigvard C lämnade skiftande mångaochatt
gånger sinsemellan oförenliga uppgifter utgår frånOmom vapen. man
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cirkuleradedessförinnan, dvs. detklarlagt redanvad att vapensom var
kringi kretsen denne,Sigvard C ochoch magnumrevolvrar hosäven

framstårförhören särskilt mycket. Detillförde inte mer som en
förhoppningenbedrivet iidogt spaningsarbete,dokumentation attettav

spårNågot sådant hade dockfå spår PUefter mordvapnet.ettupp
fåttuppenbarligen inteännu upp.

heltemellertid Sigvard C lämnahänseende komI attett en ny
till1991 hanförhör den 6 decemberuppgift intresse. I ett uppgavav

hanminnesbildinom sig hadeplötsligt han attatt avensynes
revolver, Smithföre Christer Phösten/vintem mordet gett enen

påför skjuta salutChrister skulle använda.357, PWesson att ensom
fått med sigChristerfödelsedag. troligt PDet ävenväns attvar

fått Uppgiftensig inte ha tillbakaammunition. Sigvard C sade vapnet.
gångermånga förr hadeSigvard Cbakgrundskall bl.a. attmot avses

nej. Denfått frågan och alltidhan Christer P svaratgett ett vapenom -
iförteckning deuppgiften föranledde PU övergöraatt personerennya

tid kundehade födelsedag vid dennärhetChrister Pzs varasomsom
Någon utrednings-ytterligare16aktuell. Förteckningen upptar namn.

åtgärd dokumenterad.finns inte
år, 1995.till den 6 decemberförhör dröjde exakt fyra dvs.Nästa

inte vilja medfått döende och sade sigSigvard C hade tavarnu cancer,
något detalj-några i upprepade, medsig hemligheter Han störregraven.

från föregående hölls ytterligaredet förhöret. Detrikedom, uppgifterna
på Sigvard C vidhöll, hantvå spelades in video, därförhör, attettvarav

fåttaldrigföre mordet och hanmagnumrevolverChrister P attgett en
Riberdahl till Sigvard Cförhöret sade Solveigtillbaka. det sistaden I

inteför varför hanväldigt bra han kunde redogöradetatt omvore
Sigvard Chan hördes i domstolarna.här sakernaberättat de närom

såsvarade här:

gjordesjälv, varför jag intesakjag tycker själv det undrarJa, är,att samma
liksom,framstår så det hela gick tilldå. tydligt för mig hurdet det idagNär

dådå hade intedå, kanske tyckte deti alla fall. jagi Och attstort attmen
för inte ville drajag kan ha haftjag inte vadmed Christer P göra, att,att vet

också,för min delsamtidigt tänkte jagonödigt mycket, attsomegenupp
jävla angivare du,så, då det framstoddet tyckte jag kanske vetär som

någonting sånt där.

Sigvard C slutar medförhöret medfyrtiotredje och sistaDetta det ett
Anders Helin:replikskifte mellan denne och

också,och det tjatigtelakt, jagHelin: Slutligen Sigge, det ärärär vet men
iför Christer tidigareställdedet här viset dudet inte att upp

domstolarna
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Sigvard Nej, jag harC: inte ställt I domstolarnaupp.

Helin: Ja.

Sigvard Nej, detC: har jag inte.

Helin: Och förteg det här med vapnet.

så,Sigvard rättegångenC: Du just vidmenar

Helin: Ja

alltsåSigvard C: Ja, jag kanske hade den chansen jag ville inte delgeatt
då såallt jag, jag skulle liksom behöva, ja, bliattva, . . .

Helin: ville inteDu honomange

Sigvard C: Nja, jag kunde inte jag har inte, intevet att,ange, om
han

huvudfrågan målet,Helin: Det varifrån såi fick, skulle Christer iPvar
fått ifrånfall ha och du inne med eller hurvapnet satt svaret,

Sigvard C: Ja, det hade jag inte själv. jag inte självVar medvetenmen nog
lågjag, jag inne med det.tror attom,

Helin: bådeJo, vi har väl varit med så sådu och jag länge harpass nu nog
jag väl du ställde för Christerrätt, upp

Sigvard C: Nej.

Helin: Det gjorde du inte

Nej,Sigvard C: det gjorde jag inte. medvetet.Inte

I samband med de förhör hölls med Sigvard C under dennessom
sjukdom, utlåtande frånbegärde inPU Radiumhemmet. Man villeett

den behandling med cellgifter, morfin Sigvard Cveta om m.m., som
fick under påverkadedenna tid, tillståndhans i allmänhet och minnet i

läkaresynnerhet. fannsDet enligt den utlåtandetundertecknadesom
inte skäl Sigvard påverkade,C:s minnesfunktioner skulleatt tro att vara

han reserverade sig för psykologisk eller psykiatrisk expertisattmen
kunde behöva anlitas. Sigvard C avled den 1996.5 mars-

frånuppgifternaDe Sigvard RiksåklagarenC beaktades när tognya
resningsfråganställning i i december 1996. den nämndaI ovan

promemorian noterade Solveig Riberdahl med hänvisning till juridisk
doktrin bl.a. att

någon måletNär tidigare hörts i måstevill ändra sina uppgifter isom man
bedömningen in lämnat olika uppgifter vid skildaväga att samma person
tillfällen ioch skilda stadier. måste ocksåDen tidsrymd förflutitsom
beaktas.
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därframgått bevisningen,Riksåklagaren ansåg inte denatt nyasom
tillskulle ha lettfrån C ingick, sannoliktuppgifterna Sigvard att

ursprungligaförelegat vid denfällts till deChrister hadeP ansvar om
också till förresningpromemorian noteradesprövningen. I att men en

fåttRiksåklagarenår från i detta fallinom dettilltalad skall göras ett att
på,grundas Detförhållande resningsansökandetkännedom somom

Cifrågasättas uppgifter Sigvardinte depromemoriankunde enligt om
kommitföre mordet,Christer revolverhan Plämnat gettatt enom

år så fallsedan. IRiksåklagaren 1991, dvs. förtill del redan än ettmer
uppgifter redanresning med stöd dessafristen för begäraatt avvore

försutten.

stöd förresningsansökan tillåberopadesmed Sigvard C iFörhören att
tillgång det slagtill ammunition ochhadeChrister P somvapen av

Christerstöd för POlof Palme tillvid mordetanvändes attsamt var
lättpåverkad under inflytande Lars T.och stod av

Gary M

förhör iår iför mordet tio gammal. Hanvid tidenGary M uppgavvar
ofta brukathan relativtföljande. Som pojke hade1997november

saft och kakorChrister bjöduppehålla Christer lägenhet. Psig i P:s
då skulle betehurdel kundeberättade snatta,samt manen om var man

tillhade kommitsärskilt tillfälle hanbeskrevsig Han närettm.m.
påtänd, förstodGary Mhade varit kraftigtChrister Plägenheten. som

intressePå låg Gary visadeköksbordet revolver. Msaken ennumera.
åthutad fick sedan tittadå Christerförstför den och blev av men

detaljerat.relativthålla kunde beskrivai den. Hanrevolvem och vapnet
skillnadenförtrogen medvälru11e; GaryDen hade M numeravar

handetsäkerrevolver pistol och hanmellan och settatt vapenvar
till 15-20uppskattade hangången Piplängdenrevolver.den cm.var en

magnum-modell".karakteriseradeHan vapnet som av
Vid detupplevelse.få hålla beskrev hani revolvemAtt storsom en

hos Christer P. Hanvaritaktuella tillfället hade Gary M upp-ensamnu
dettagrundadeOlof Palme. Handet före mordet attattgav var

från vilket hanår flyttade Rotebro,innan haninträffade ungefärdet ett
vårvintern 1987.1986 ellersade sig ha gjort hösten

ytterligaretillfällen hanvid andrahade häntDet även att sett vapen
dessa tillfällen.uppgifteroch lämnadehos Christer P han även om

oriktigaframgår då 1989 lämnathan hörtsGary MAv förhöret att
Christerhos P.hemmauppgifter. hade hanHan gevärettsagt att sett

enligt vad hanhade han dock,Detta annatsett ettuppgav,nuvapen
Christerefter mordet Phan dagenvidareställe. hadeHan settsagt att
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med dåröd och denne skulle ha han skjutit Olofatt sagt atten ros
ÄvenPalme. den uppgiften sade han felaktig. Anledningen tillvar, nu,

hans beteende han vid detta tillfälle hade blivit omhändertagenattvar
dåpolis och ville sig litet märkvärdig för bli frisläppt.göra attav

Gary åberopadesM resningsansökani R, till styrkande attav
Christer tillgångP hade till det slag användes vid mordet.vapen av som

Annie F

Annie förekommer flera i förundersökningsmaterialet,ställensom
hördes påPU i oktober 1997. Hon sade sig ha vildanytt settav en
västem-pistol hemma hos Sigvard C. Hon honäven attuppgav en
gång träffat Christer tillsammansP med Sigvard C. Hon hördes även

telefon då tillfrågadesdag, hon sin Evasysterper senare samma om
jfr ovan.

Annie åberopadesF resningsansökan.inte i

Kjell F

Förhören med Kjell hölls 1990-1993, framför allt hasom synes
syftar till vapenfrågan.belysa Kjell konfronteradesF bl.a. medatt

frånuppgifter Sigvard C, denne hade givit tillatt ettom magnumvapen
någotKjell Kjell F bestämt tillbakavisade. Han medgav däremotsom

Sigvard C under hösten 1985 visat honom vinden i denatt ett vapen
Åfastighet där Lena vid tillfället bodde.

De i resningsmaterialet intagna förhören med Kjell åberopadesF
inte i resningsansökan. äldre förhör frånEtt med Kjell F januari 1989
åberopades däremot till förstöd Christer lättpåverkad sågP ochatt var

till Lars T.upp

6.2.4 Utredning avseende Christer relationPzs
till bombmannen

Översikt

Sex de i åberopaderesningsansökan vittnesmålen avsåg Christer Pzsav
relation till "bombmannen, dvs. Lars gäller frånT. Det uppgifterna
Per S vittnena Agneta A och Inga J Anette B, Gunilla Rsamt samt
redovisade nedan och Sigvard C se ovan. Allmänt gäller Christeratt
P:s bekantskap med mångaLars T nämnd ställen i materialet.är
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finns i det materialbeträffar själva relationensubstans vadMest som
S hörts.i det uppslag där Pergenererats

SPer

åtalet ChristerInför PChristerAllmänt relationen P Lars motom -
bombmannen. begick underkänd Lars Thördes T,Lars mer som

myndighets-åttiotalet bombdåd myndigheter ochantal riktade motett
dömdesi flera dödsfall och Lars Tföreträdare. resulteradeBrotten

bekanta; de hadefängelse. och Christer P1985 till livstids Lars T var
åttiotalet och blivitdå suttit i fängelse i börjanträffats de samtidigt av

vänner.
fanns han kundeChrister hypotesVid utredningen P attmot omen

påverkansamråd eller underbegått Olof Palme i medha mordet av
någotfall ha slags kännedomdenne i kundeLars T eller vartatt om

mordet. framgått hadedelaktighet i SomChrister eventuellaP:s ovan
denna1988, gjort uppmärksamSigvard C, i oktober PUäven

låg mellan devetskapen dels vänskapenmöjlighet. bakgrundenI om
begått haft karaktär hämndtvå, T hadedels de brott Lars motatt av

stärktsmyndighetshat hademyndigheterna. Misstankama Lars T:som
rättegångendå skulle bli den sista honomvadhan under motsom

bilnummer, hov-anteckna domstolsledamötemasmedbeslogs näratt
frågaalltsåfastighet. fanns skäl sigDethöll Lars Tzsrätten attsyn

något statsministern Attmed mordetT kunde ha göra.Lars attom
i fängelsesjälv stod klart, eftersom hanha utfört dethan inte kunde satt

antagits vid dedå hade emellertid allmänt Lars Tdet begicks. Det att
någotskulle sig redskap,för habrott han rnisstänkts använt t.ex.av

för bomber.placeraatt ut

förhöret finns20 1989,Resningsmaterialet. hördes denLars T mars
material Riks-såväl förundersökningsprotokollet i detintaget i som

åklagaren resningsansökningen. höllsDetingav i samband med
fånge. vid förhöretdå NärvarandeNorrköpingsanstalten, där Lars T var

ingående behandlarförhör,advokat,Lars T:s Per S. Det är ett somvar
kände tillChrister vad Lars Tbekantskapen mellan och PLars T samt

frågor eventuellaNågra bäring T:sChrister med LarsP. egenom
ställts.statsministermordet inte hakännedom synesom

29 kringförekom spekulationer iChrister gripandeI samband med P:s pressen
innehålletåterges iChrister I materialet"bombmannens" bekantskap med P. en

skulle habombmannenartikel 28 december 1988, där deti SvD den sägs att
tillgång artikeln uttalar sig Per S.till Ikännedom Christer P:s ävenvapen.om
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det ingivna framgårAv materialet Lars T hördes PU denattnu av
då16 februari 1993. någotHan bl.a. han inte hade helstattuppgav som

Christermed eventuella inblandningPzs i mordet göra.att
Frågan åter dåLars T:s roll aktualiserades Per S den 29om novem-

ber 1996 riksåklagarenkom in med skrivelse till Klas Bergenstrand.en
skrivelsen förklarade sigI Per S ha "full kännedom om vem som

mördade Olof Palme, beordrade mordet, och detnärvem som var
ifrån"planerades, kom anledningI detta be-även vapnetvar m.m. av

fågärde Per S bli hörd fannsPU. Det dock hake, enligt S.Peratt av en
Det den kunskap han besatt hade anförtrotts honom den s.k.attvar av
bombmannen för vilken ansågjag offentlig försvarare. Per S detvar

månemellertid oklart i vad informationen omfattades tystnadspliktav
och avslutade brevet följande sätt:

Jag vill advokatens tystnadsplikt förhindrar mig berätta vadveta attnu om
jag anförtrotts. Prästens tystnadsplikt ovillkorlig jag inte hur detär vetmen

i mitt fall. Jag överlämnar detta tillär problem Dig landetsnu som
Ävenriksåklagare. brottmålsadvokatdet kan negativt för migom vara som

tillåtetröja det lagligen fått så ändåvad jag jagäratt veta,om nu anser- -
sårnationens gåroläkta efter mordet Olof Palme före alltännuatt annat.

förfrågan.framgårAv materialet inte någotPer S fick sinom svar
9Den december inkom han i alla händelser med den 6 decemberen

daterad skrivelse med detaljerad information kring och detLars T
uppgivit.denne skall ha

3° RÅ framgårtjänsteanteckningarAv hos Solveig Riberdahl den 4 decem-att
ber diskuterat saken justitiekanslemmed ochHans Regner den 9 december
med generalsekreteraren i Sveriges Advokatsamfund Bentelius, inteLars men

något besked givits till Per S. Av tjänsteanteckningamaatt närmastsynes
framgå någondet inte möjligt för advokaten själv bedömaänatt attvar annan
tystnadspliktens räckvidd. Se vidare nästa not.—31På fråga har förundersökningsledningen uppgivit Per S angelägenatt var om

lämna sina något frågauppgifter. inväntade inteHan den han ställtatt svar
sin tystnadsplikt, inkom i stället med sin nämnda skrivelse. Iutanom nu

återkommerskrivelsen i för sekretessfrågan.Per S och sig till S skriverPer att
RÅhan valt sigvända till och berätta vad Samtidigt villhan hanatt vet. attnu

RÅ skall ställning till han har till polis och i vittnesförhör införrättta attom
RÅdomstol de uppgifter han i skrivelsen lämnat till eller förstdetupprepa om

krävs domstol särskilt beslut häver eventuell tystnadsplikt. I väntanatt genom
dessa fåravgöranden vad jag avslöjat inte röjas". Enligt för-nu -

undersökningsledningen verkade Per S ha varit den uppfattningen hanattav
bryta sin tystnadsplikt Riksåklagarenkunde lämna uppgifter till ochutan att att

rättegångdomstol i eventuell frånskulle kunna lösa honomen senare en
tystnadsplikten.
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december 199619denInnehållet föranledde PUi skrivelsen att
ingående förhörandraingående S. Etthålla förhör med Perett

1997. Avmånader i septemberS niohölls med Pertema senare,samma
Riksåklagarentillomtaladedetvå medförhören tillsammansde ovan

följandeavgivithuvudsakframgår S iPerskrivelsernaingivna att
berättelse.

ansåg sigfått sig Tför Larstidigt klartS hade attPer vetaatt
"spon-hade Tmed mordet Larsbegått sambandmordet. IChrister P

ha varitdet skulleblivit skjuten,hadeuppgivit feltant att person
bråttom.så Dess-haftChristerbeklagadeförst. TLarskungen att

Lars Tinnan domenmördatsOlof Palme inte haskulle motutom
1985; HDi decemberi hovrättendömdeskraft Lars Tvunnit laga

alltsådå domenprövningstillstånd april 1986,iansökanavslog om
chock för Lars Tsomenligtkraft. Det kom, Perlaga attenvann

frågatbombmålet. S hadePerslutgiltigt kört iinnan detPalme dog var
överenskommelsefunnitsdet hadeinnebardettaTLars att enom

medha besvaratT skallChrister vilket Larsochmellan T ettLars
hjälpverksam-missriktadsiginträffat rördenja och detatt omsom

efter mordetrelativtS detPå Perställehet. snartattannat varuppgav
Lars Tsom

och detutfört det härChrister hadePtala detbörjade attatt somvarom
deöverenskommelsenden härberättadeuppdrag och hanhans omvar

det.1986, han börjaderedanskeddehade hämnden. Det prataatt omom

hadeChrister Bl.a.väl kände till P.S 1986Perkan tilläggasDet att
karaktärsvittne i bomb-begäran hörtsT:sChrister P Lars som

målet.
då friats i dethade1990, Lars Ttillfälle, i novemberVid ett senare

till Persade Tbeviljats resning, Larsbrevbombsmålet efter has.k. att
rättegången Olof Palmeskullei den förstainte hade fälltshanatt om

mordetteckenuppfattadevilket Per S ännuha levt attettsomnu,
uppdrag Lars T.utförtshade av

söktdå cancersjuke TLarsLångt hade denhösten 1992, uppsenare,
på Olofmordetbl.a.visstevad hansig vilja berättaS ochPer sagt om

därvidbegått. hadebombdåd Tockså han LarsdePalme, ommen
sammanhangetS kom i detvillkor. PerS vissaanförtrott sig till Per

sådant upprättades.tillkapitelrubrikertestamente;tala ettettatt om
Tprincip dock inte; LarsS iuppgifter fick PerNågot muntligaänannat

fullföljts.hadevåren 1993 sakenavled utan att
enligt iPerskede lämnadei dettauppgifter TLarsDe var,som

följ ande.huvudsak
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Lars T och Christer hadeP träffats Kumlafängelset. Christer P
hade därvid kommit fungera lite livvakt Lars T.att Lars Tsom av
ansåg sig oskyldigt dömd och hatiskt inställd. Hans hat gälldevar
särskilt åklagareden måletdrivit honom. Denne hade enligtmotsom

inlettLars T förhållande med Lars Tzs sambo medan Larsett T satt
fängslad. Lars ochT Christer P ingick en helig ed hämnd. Denom
bestod två överenskommelser. För förstadet skulle påhämnasav man
den åklagaren.nämnde För det andra skulle kungen och statsministern
mördas hämnd för Lars T dömts oskyldig. framstårIbland detattsom

den andra hämnden skall ha överenskommits och ha varitsom senare
villkorad Lars T skulle gripas och dömas för deatt bomb-av senare
dåden.

Lars frigavsT hösten 1981. Tillsammans med Hannu H ochen
Harri M identisk med Harri nedan planerade han sin förstase
hämnd. Sommaren 1982 åklagarenssprängdes villa; åklaga-tillvänen

dotter dog. Bomben hade tillverkats Lars T och ställtsrens utav av
Hannu H. 1983 utfördes liknande bombdåd motsvarande isätt
skattehuset i Stockholm respektive kronofogdemyndigheten i Nacka.

Under den tid dessa dåd begicks Christer fortfarandeP i fängel-satt
även han enligt vad framgå utredningsmaterialetse om som synes av

tycks ha befunnit sig utanför anstalt vid just de tillfällen då bombdåden
inträffade. Efter det Christeräven P hade avtjänat sitt straffatt
träffades denne och Lars igen.T Lars T rädd för Hannu H. Christervar

återP kom därför fungera livvakt Lars T. Därvid hadeatt som
Christer skaffatP från Sigvard C. Lars T hade varitett medvapen -

i bilenväntat Christer P hämtatnär kallades för "silver-vapnet, som-
killem på grund sitt blanka utseende. Vapnet skulle användas dels iav
livvaktssyfte, dels i den planerade hämnden. Det dettavar vapen som
sedan kom användas vid mordet, alternativt detatt ettvar vapen av

detta. Per S visste inte vad det förtyp detsamma som ettvar vapen,
sagts.hade aldrig Hannu H sprängdes till döds i sitt hem i december

1983. Lars T misstänktes för ligga bakom, åtalades aldrig. Larsatt men
hadeT dock erkänt för Per S han ansvarig för Hannu Hzs död.att var

Kort efter den händelsen sökte polisen Lars T i dennes bostad
Ingarö. Christer fanns dåP hos Lars T; han hade bott där tid. Ien sam-
band med polisen kom försvann Christer P i skogenatt förut att

alternativtgömma hade han det tidigare.vapnet, gömt
Under den följande tiden Lars T frihetsberövad i olikavar

omgångar. Av Per S:s berättelse döma träffades Lars T och Christeratt
såP inte mycket längre. Däremot hade de viss korrespondens. Deen

hade kommit vissa kodord.överens T.ex. skulle brev inledas vänom

32Enligt resningsansökan skall Per S ha uppgivit det revolver.att var en
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på lojalitet ochteckenpå Detavslutasbroder och sätt.och varsamma
nämndes.slagetkoder detandravänskap. Avenobruten av

1985 idömdes iLars Tuppgifterna.KontrollStödbevisning. marsav
frihetsberövadFrån tiden handenfängelse.livstidstilltingsrätten var

hovrättsför-vidförsvarsadvokatkorn indöd. Still sin Perfram som
haft medinte haSoch Per1985; TLarshandlingen hösten synes

tidigare.varandra göraatt
stödvisstvinnerbekräftas ellerberättelseS:si PerFlera saker av

bombdåden välochH ärHannuUppgifternamaterial.annat om
frånvänskapTzsoch LarsChrister Pzskända fakta.medförenliga

ibekräftadeLars Tzsomvittnad. En sönerochfängelset är avsenare
på ochi bostaden IngaröTofta besökte Lars attChrister Pförhör att

Christer PUppgiften gömtlivvakt.något slagsfungerade atthan som
utredning. ochChrister PAttträdgården återfinns inågot i även annan

hakantidpunktvid denSigvard CbesöktetillsammansTLars som
polisen.spaningsanteckningar hosstöd ivinnervarit aktuell

visstmaterial änskriftligtdelinSPer omsom gerengav
testamente. Hos Larsplaneratuppgifternasvårbedömt stöd för ettom

Tmellan LarsvänskapenförbeläggkorrespondensbeslagtagenT ger
kodord före-S kallatPerför detvisst stödochoch Christer P att som

fråganskulle kunnakanske likadetkommit, gärnaäven envaraom
beläggerKorrespondensen ävenemellan.Toch LarsChrister Pjargong

frihetsberövats;hadeChrister Pefter detkontaktenfortsattaden att
intensitet.isuccessivtrelationensigdetmöjligen kan avtogte omsom

något för denskriftväxlingeniinget utom-tilläggaskanDet att ger
skulle hapå TLars ägtteckenför ellerstående belägguttydbart att
statsminister-haft vidChrister Prolleventuelladenkännedom om

mordet.
från T:splanlagts Larsochförberettsskall hamordetHur närmare

sittberättelse. IS:sframstår ioklart PersidaChrister P:soch som
framgått hanSRiksåklagaren Pertill attbrevförsta ovansomangav

Någon redo-planerades.mordetochfull kännedomhade när varom
materialetingivnainte i detsådan planering finnsförgörelse senareen

sedanSuppgifter Perdeintrycketi förhören. Deteller sammantagna av

33 framgårDetIngarö.ingripandet Lars T attdokumenteradePolisen mot
hanförklaringnågot. Christer P attoch gömdeChrister P ut somsmet uppgav
hanidentifiera honomskulle kunnapolisen inteförsitthade gömt attpass -

avtjänandefängelse förinfinna sigkallelse ettförsuttit enligthade ett avatt
dokumentationenundgå upptäckt. Avviljadärförsade sigstraff ochutdömt

poliserna,identitet försindöljaaldrig försökteframgår Christerdock Patt
hadeChrister Pdragit slutsatsenhainblandade polismännende attsynesvarav

något ärende i skogen än gömmahaft ettattannat pass.
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lämnat han tycks haär syftat de allmännaatt planer hämndmer
Lars T och Christer P skall ha diskuterat under densom gemensamma

anstaltsvistelsen och under hösten 1983, han inte hadeattmen
anförtrotts något planering mordet Olof Palme.om av

detI skriftliga materialet och i det första förhöret Per Ssäger
överhuvudtaget inget planläggningen fåroch heller frågoringaom om
den saken. Däremot sades det allmänt Lars T skulle ha beordratatt
mordet och silverkillern anskaffades bl.a. föratt användas föratt
hämnd Olof Palme. förhöretI i september 1997, alltsåmot ägdesom

efter det Per Szs uppgifter ifrågasättshade i den offentligaattrum
debatten bl.a. just beträffande hur planläggning skulleen gemensam-
ha varit möjlig och bakgrund mordet, därest begåttsdetmot attav av
Christer inte sig planlagd handling frågorfickter Per Ssom en om-
planläggningen. Han svarade med uppgifter kodord i korresponden-om

och mordet hade planerats Ingarö höstenatt 1983, dvs. tvådrygtsen
år innan det begicks. ocksåHan det i det tilltänkta testa-attangav
mentet ståskulle exakt hur det gåtthade till". På fråga det i testa-om

skulle stå saker Per S fåttaldrig hadementet svarade Per Svetasom
nekande och att

han Lars förklaradeT för mig varför det såhade blivit här och det var---,
Christer fickP chansen skjutaatt, Palme. alltsåatt Det inte planlagtatt var

det skulle ske den här platsen och denatt här kvällen, detutan var
slumpen gjorde han utanför Sigvard Czs bostad.attsom var

Mot slutet förhöret Per S attav uppgav

Christer P fullföljde den överenskommelsen fråndom hade december
1983, gjorde det slumpvis i fel ordning och han inte fullföljdemen attsen
har med hans knarkande Blev inte kapabel. sågöra. Det jag det.att är ser

I massmedia hade efter det första förhöret framkommit uppgifter attom
Lars T för Per S skulle ha angivit mordvapnet hade kastats. I detvar

förhöret konfronterades Per S med uttalande han hade gjort isenare ett
TV i 1997, där han enligt förhörsledaren skall ha Lars Tmars sagt, att
hade ritat kastat efterär berättelseut mördaren.vapnetvar en av
Förhörsledaren frågade det fanns sådan karta. I sitt hän-om en svar
visade SPer till tidningsartikel, Lars T honom. artikelnsänt Ien som
skall ståttdet ha kastat vid Klarabergsbron elleratt kanalen,vapnet var
i närheten Centralen. Detta hade Lars T strukit för, Per S vissteav men
inte riktigt vad Lars T med detta. Senare i förhöret Per Smenat uppgav

det enligt hans uppfattning Christeratt P berättat för Larsegen var som
T kastat just där. Detta dock någotatt intevapnet Lars Tvar var som
hade till Per det Per S:s hypotessagt eller slutsats.utan Attvar egen
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mednågon eller kartaskissuppgifterlämnatS skulle haPer an-om
spekula-Savfärdade Perkastats,platsen därgivande vapnet somav

mediafråntioner
samvetskval denhaftS hanPer överförhörenI attett uppgavav

få träffa Andersbetthan därför hadeochkunskap han bar attatt
rättegången Christer Pdåtidunder denAlmblad,Helin och Jörgen mot

följs ioch detdärvidframgår tydligt vad hanpågick. inteDet sagt
Sfrågan innebar Perdettamedförhöret inte sätt än attannat omupp

någotlåg Permordet,denne bakomvissteChrister Predan när attgreps
anmärkningar.Sammanfattandeunderbekräftade jfr nedanS

S:sPerfråga dettaFörundersökningsledningen har attsagtom
misstankarsinaAlmbladHelin ochinformeratuppgift hanatt omom

utredningen.förinomkontrolleratsinte ramen
lämnadeSupplysningar Pervidare vissaförhörenintresseAv ärur

medförsta förhöretinledde detförhållande Hantill Lars T.sitt egetom
hade blivitsjälvoch handubbelnaturberätta Lars T attattatt var en

återkom tillHanhan fann litedenne, vilketmanipulerad attgenant.av
det kundeeller skrev;han sadebudskap i detdubblaofta hadeTLars

Christersvikenkände sig Lars Tsvårtolkat. Enligt SPerdärför avvara
interättegångarna TLarsföljabl.a. lovathadeP. Denne motatt men

till detta.levt upp
uppgiftslämna-förekommerSPerbör slutligenDet nämnas att som

"Scientologi-kapitel HFSe Avsnittavsnitt i PU.i andraävenre -

34 skallfrån vad Smedia PeruppgifterandraFörhörsledaren äventog omupp
skulle S ha1997 Perden 20i Göteborgs-Postenartikeluppgivit. Iha marsen

gått citerarochskulle mördasOlof Palmetillfrågats ordern utnär att somom
kodade med-och dettaföre jul 1985från S "detPer strax genomvarsvar

helt fel".i förhöretPer Sfrån kommenterarKumla. Dettadelanden som
material det baraalltha avskulle Per S ärTT-meddelandeEnligt sagt enett

jagdetlämnathartill Palmeutredarna. Jag överöverlämnatsliten del somsom
så, med dendet harSPerviktigast". kommenterartyckte Detta att somvar

Östersundspostenpolisen. Enligtredovisat fördetaktuella saken ärgöra,att
på, jaglocketjagha "nu läggerskulle Sseptember 1997 Perden 27 sagt men

frågaPå vadfallet.i härgrejer kvar detflerahar uppgavavsestunga om som
från Christer Pbrevhade kvartidpunktenhan vid denS det enda ettPer att var

in.hantill Lars T gettnumerasom
35 frågan har förunder-utfrågning våren 1999vidkommissionenSedan resten

haftinte hadeAlmblad,saken med Jörgenkontrolleratsökningsledningen som
hade därvidAlmbladberättadedennenågon S det slagkontakt med Per om.av

bildenfanns med iChristeroch Pmellan Lars Tpåmint relationenattom
uppgift inte tidigarePer S:sdettauppgifter. InnebördenS:s ärPer attoavsett av

kunnatgjorts intekontrollden vid denkontrollerades och att som numera
bekräftas.
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kyrkan", där S iPer april 1986 i uppslag lämnade uppgifter,ett som
pekade Scientologikyrkan skulle kunna ligga bakommot att mordet.

Per S:s uppgifter åberopades i resningsansökan till styrkande attav
Christer enligtP uppfattning hade motiv för begå brottet ochattegen

han tillgånghade till ammunition ochatt vapen.

Agneta A

Agneta umgåttsA hade med Christer åttiotalet.P Agneta till-A
frågades uppgift Christer P skulle ha skjutit skarptattom en mot
hennes lägenhetsdörr 1985. Hon avvisade uppgiften grundlös.som

Agneta A mindes mordnatten väl. Hon påoch väntade sinsatt uppe
pojkvän; han skulle komma Hon hörde under tiden mordetsent. om
radio dåoch sade sig ha tänkt, måstedet Christer P haratt vara som
skjutit Olof Palme, det kan inte någon annan. Skälet till honattvara

såtänkte "han så såtokig hanär kapabel detta".att är göravar att
När hennes pojkvän kom vid femtiden sade hon tillmorgonen
honom hon misstänkte det Christer begåttPatt mordet.att var som

Hon hade till pojkvännen,även det inte Christer såsagt är Patt är
någondet inom Påpolisen. fråga varför hon trodde det, skall hon ha

hon inte visste det såallting konstigt.svarat att attmen var
På fråga varför hon misstänkte Christer P berättade hon Christerom

P:s vänskap med Lars T, han kallade Bombis sågoch till.som upp
"Bombis" sysslade med omstörtande verksamhet och detta imponerade
på Christer ChristerP. P beundrade Baader-Meinhof-ligan.även Lars T
hade visat Christer P förtroende. Christer hadeP för henne berättat att
det i Lars Tzs villa fanns bunker, dit Christer P hade tillträde, ochen
där det fanns Hon visste dock inte vad det förett vapen. ettvar vapen.

Det framgick hennes bekantskap med Christer hade inkluderatatt P
narkotika och bruk våld, bl.a. skulle Christer gångP ha blivitav en
knivskuren hemma hos henne. På fråga hon Christer P innehasettom
skjutvapen hon hon aldrig hade gjort det. Däremot hade honattuppgav

honom inneha knivar, bajonett ochsett machete. Vapnenyxor, en en
gömde Christer P de konstiga ställen i hennes lägenhet. Honmest
berättade vidare hans stirrande psykopatblick; hade gångom man en

den glömde den inte.sett man
Agneta åberopadesA i resningsansökan N till styrkande attav

Christer P stod under inflytande Lars T och tillgånghan hade tillattav
vapen.
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JInga

sjukhus,KarsuddensarbetadeChrister 1971. Honträffade PJInga
till mittenframtillsammanslevdeintagen. DeChrister Pdär avvar

be-Christer Pkontakt.därefter vissupprätthöllsjuttiotalet. De även en
ibland.hennesökte

ursprungliga för-i detintagnamed Inga Jflera förhörfinnsDet
den 24ägdeförhöretförstaundersökningsmaterialet. Det novem-rum

förhållandet Christertilldå uppgifterlämnade1988. JIngaber om
haftkunde hahanmisstankaropreciseradevissahysthon attatt omom

kändehanberättatChrister Pochmordetmed attgöra attatt om
träffat Christer Phadedå honbombmannen. Hon senastattuppgav

hasäkerförhör hon1986. Vid1985 eller attett varsenaresommaren
samtal med Inga Jförhör ochYtterligarepåsken 1986.träffat honom

kännedomsikte Inga Jförundersökningen. Deförekom under tog :s
och karaktär.Christer Pzs personom

med Christer Phaft kontakthadeframgår honDet senastatt som-
ytterligarelämnadetelefon. Jdå vid i Ingahade talats1992, demaren

hade berättatChrister PT.relation till LarsChristeruppgifter Pzsom
undertillfällevidhan gömt stenför Inga J ettett enatt envapen

någon formhafthademed Lars Ttillsammansdär hanplats av
liknande.källare elleriskjutövningar en

Christer Pstyrkandetillresningsansökanåberopades iJ attInga av
tillgång tillhade vapen.

Christer PuttalandenavseendeUtredning6.2.5 av

begått mordetdennetyder attsom

Översikt

vittnesmålen avsåg uttalandenåberopadei resningsansökandeSex av
begått gälldemordet. DetdennetydaChrister P kunde attsomav

Till dennaoch Juan P.Esko HB,Gunilla R, AnetteJespervittnena
räknas.Ingegärdkan Pävengrupp

SJesper

med PU höstenkontaktSframgår följande. JesperuppslagetAv tog
iVasaparkenträffats iförsthadeChrister P. Dekände1997. Han

devarandrakänna närdärefter lärt närmarenittiotalet ochbörjan av
1993.1992 ellerutredning. Dettarättspsykiatriskgenomgickbägge var

Smordet och Jesperumgåtts. talat myckethadeDehade sedanDe om
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hade försökt förmedlaäven intervju med Christer P till Aftonbladet.en
Christer hadeP emellertid velat ha betalt. Detta accepterade tidningen
inte. Jesper S dåhade erbjudit dem intervjun gratis, Aftonbladetmen
tackade nej till detta.även

Vid tillfälle, de hadenär tagitett amfetamin såochgemensamt
småningom nattetid kommit sitta tillsammans på parkbänkatt en
utanför Christer P:s lägenhet i Sollentuna, hade frågatJesper S Christer

hurP det kändes misstänkt för mordet. Christer P hadeatt vara svarat:
Den beställde mordet, mördaren och jag hur det gick till.som vet
Ingen med vid detta tillfälle. Jesper S redogjorde förävenannan var
andra saker Christer P kunde tolkas denne in-sagt attsom som var
blandad. ansågHan emellertid inte Christer förP honom erkäntatt
mordet.

Enligt Jesper S talade Christer iP koder. Som exempel berättade
han Christer gång ståttP och kissat iatt Vasaparken och tillkallaten
Jesper S. Han hade påpekat pölen och Titta Jesper, detsagt: är
mycket vatten". Med detta hade Christer P enligt Jesper S velat antyda

ligger i Jesper S lämnadeatt vapnet andravattnet. även uppgifter av
anekdotisk karaktär Christer P.om

Erinrad anteckning i spaningsuppslaget, Christer Pom en attom
det det inte spärrvaktersagt, att kände igentur migattvar var som som

jobbade den påminde sig Jesper S tillfälle denatten, besöktnärett en
i Sundbyberg. En haderestaurang till Christer hansagt attperson

inte trodde det denne mördat Olof Palme. Christeratt hadePvar som
då någotuttalat det det inte spärrvakteratt tur attom, var var samma

det brukade någotDet han slängde sig, enligt Jespersom vara. var ur
Christer P vid tillfället ordentligt full.var

Tillfrågad sig Jesper S aldrig ha Christer P medsettuppgav
skjutvapen.

återkomJesper S till PU med ytterligare upplysningar angående en
kallades Svanen. Denne hade enligt Jesper S framträtt iperson som

TV med uttalanden Christer P. Jesper S sade sig kunna förmedlaom
kontakt med "Svarten", han återkommitha i saken.men synes

åberopadesJesper S i resningsansökan O, till styrkande attav
Christer P uppgivit begåtthan mordet.att

Gunilla R

I telefonsamtal i 1996 tillett PUanonymt kvinna bl.a.mars uppgav en
Christer tillP henne begåtthanatt mordet. Kvinnan identi-sagt att

fierades Gunilla R. Hon hördes sedan de uppgifter Christer Psom om
lämnat till henne.
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utredningen.försärskilt intressetvå uppgifterlämnadeGunilla R av
uppgivitföre mordetfyra veckortillChrister PDels sade hon atttreatt

hade hansammanhangetdet ävenavsåg Olof Palme. Imördahan att
Dels sade honlägenhet.i sinhan hadeskjutvapen, attvisat ett som

skjutit Olofhanuppgivitapril 1986,mordet, iefterChrister P att
några upplys-ytterligareförekomsammanhangetingenderaPalme. l

begåttshadebegås detrespektive hurmordet skullekring hurningar
frågor Vid bäggedetta.heller ställthade inteGunillaoch R om

hadeoch ingenmed Christer Pvarittillfällena hade hon annanensam
hon.således hört detsammaochsett som

ringde1996,till igången hörde sig PUGunilla förstaRNär marsav
antecknatdärvidharframgått Uppgiftsmottagarenhon anonymt.som

inspelat ochfinnspåverkad. SamtaletliteverkadeGunilla Ratt vara
uppgifter.nämndatillfälle justvid dettalämnadeGunilla Rutskrivet.

bostad, visatmånad i sinnågon före mordet,ChristerUppgiften Patt
vidhöllOlof Palmemördaskulleuppgivit hanochhenne attett vapen

efterChrister Puppgiften,andraförhör. DenGunilla i allaR att
mordet,utförthanför henneskulle ha berättatapril 1986,mordet, i att

igen ochändra sigsedanförhör, föritillbakaGunilla R atttog senare
sade honuppgiftenandraBeträffande denvad hon först sagt.upprepa
fått hörahonlägenhet ochChristerfått i P:sdenförst hon attatt senare

Centrum.träffats i Sollentunadeden när
dåfickvapenkonfrontation. HonvidmedverkafickGunilla R seen

demfyrarevolvraroch fempistolerfemskjutvapen,tio avav
på-något demskullehonSyftetmagnum-typ. att avomangevar

ganskauteslöt1986. HonChrister Phoshonminde det settvapenom
AvColt-revolvern.pistoler ochsamtligabestämt magnumvapnen

med 6.357Smith Wessonså småningom förhon tumsstannade en
denbl.a.från övriga revolvrarskilde sig attpipa. Detta genomvapen

längre pipa.hade
kundedåvarande bostadområdet Christer P:skringvallning iVid

imindrebott,Christer Pfastighet änpeka i vilkeninteGunilla R ut
någotloftgångarmedhusenfannhonlägenhet,vilken även om

bekanta.
två till-vid dessaChrister Pträffatsig endast haGunilla R uppgav
gånger.någranågon ellerhonomhon hejatförutomfällen, att
beskedolikatillbaka och lämnattagitTillfrågad till honskälet attom

jakande. Avsvarade honför Christermed rädslahade göraatt
från bensinmackuppgivit honframgår Gunilla Rförhören attatt en

frågatochvarit därfått Christer Phöratid bodde,där hon attort enen
Gunillaha stulitChristerskulle PVid tillfället ävenefter henne. varor.

denpersonalsamtal medvidpunkt hade PUdennauppgifterR:s
få bekräftade.kunnatbensinstationen inteangivna
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Gunilla åberopadesR i resningsansökan Q till styrkande attav
Christer P hade tillgång till till styrkande Christer Psamt attvapen av
uppgivit dels han hade för avsikt skjuta Olof Palme, dels hanatt att att
begått mordet.

Ingegärd P

Ingegärd pensionerad sedan 1990, inkom i april 1994 medsom var
följande uppgifter Christer P. Hon arbetade 1986 vid sjukhemettom
för lätt mentalsjuka i Sollentuna. Det hände sjukhemmet fick besökatt

inte hade lov vistas i lokalerna; misstänkteattav personer som man
dem för vilja stjäla. Christer P dessaatt Hon hadevar en av personer.

gångerflera fått avvisa frånhonom sjukhemmet. sådanaI sammanhang
uttryckte han sig hotfullt och uttalade sig aggressivt Olof Palme.om
Ingegärd Pzs iakttagelser hänförde sig till tiden före mordet. Hon hade

iakttagit honom påäven andra såsomplatser, på Stockholms Central
och i Stockholms i övrigt pendeltåget Sollentuna.centrum samt mot
Även vid dessa tillfällen hade det förekommit han uttrycktatt
aggression Olof Palme och socialdemokratin, bl.a.mot skulle han vid

tillfälle ha den här jävla Palme skall vi skjuta.ett sagt att
När Christer P förekom i media i samband med den rättsliga pro-

honom, hade hon känt igen honom denmot honcessen settsom man
sjukhemmet påoch andra ställen.

Beträffande iakttagelsen på sjukhemmet hänvisade Ingegärd P till
kollega skulle kunna bekräfta hennes uppgifter. Kollegan, Gunen som
hördes i maj 1994. Hon allmänt det förekommitattuppgav

misstankar obehöriga bilar rörde sig sjukhusområdet.att Vidom ett
tillfälle hon hadenär arbetat tillsammans med Ingegärd hade en
främmande kommit in i sjukhemsbyggnaden. följdeDe efterperson

Gun endast sågP bakifrån. Mannen lämnade byggnaden,mannen, som
varvid endast Ingegärd P fortsatte efter. Efter stund korn Ingegärd Pen
tillbaka, till ha talat med påeller fåttutan att sättsynes annatmannen
klarhet i hans ärende. Detta inträffade 1982 eller 1983. Ingegärd P hade
efter mordet Olof Palme till Gun P den hon följde eftersagt att man

Christer P berättat hon dennestött vidsamt andraatt ävenvar
tillfällen dåoch han skulle någotha Olofatt Palme. Gun Psagt om
själv kunde inte bekräfta det Christer P de hadeatt sett,var som
eftersom hon sågbara bakifrån.mannen

Ingegärd åberopadesP i resningsansökan S, till styrkande attav
Christer P han skulle skjuta Olof Palme.sagt att
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BAnette

tillsyftademed BFörhören AnetteChrister P.bekant medBAnette var
honnågot kring mordet,henne berättatför setthanutröna omatt om

kännedomhennesTrelation till Larshanshos honom, samt omvapen
hans person.om

förunder-rörande Anette BmaterialetdelEn upptasstor avav
Christer Pbrottsutredningenfrån avseende1991sökningsmaterial mot

framgårmaterialetdetB. Avmisshandlat Anettedet denne attefter att
blev sedanChrister Honmed P.från umgicksbörjan 1991BAnette av

Christer dömdestillfällen. Pupprepadevidsvårt misshandlad denneav
vissdockfängelsestraff. behöllDeför till längredettasedermera ett en

så småningommånga Anette Bförhörendekontakt. Under attuppgav
innebördenuttalandentvå gjortvid tillfällenför henne attChrister P av

aldrighade dockbegått Olof Palme. Hanmordetskulle hahan
hade hanmordkvällenBeträffandedetaljer.någraberättat närmareom

och hankvällenaktuellai denhan attinte än stanattsagt annat var
vidarehadeåkte Rotebro. Hanförbitåget ochhemsomnade upp-

skulle kunnaaldrigeftersomskulle kunna dömas,han integivit att man
hadeBpå hand. Anettehade lämnatsUppgifternahitta tuvapnet. man

kniv.däremotChristernågot hosskjutvapenaldrig sett enmen
s.k.fäst vid denvarit mycketChristervidare PBAnette attuppgav

hjälpt dennehanför henne berättat,hadebombmannen. Han även att
explosion.iresulteratvilket hadei Nacka,väskaställaatt ut enen

idetBakgrundenfrågor Hugo.vidarefick attHon varom
uppgifterframkommitmed Bi förhören Anetteochutredningen även

underi tredjesig självtaladeiblandChrister P person,att omom
kundevarit Christer Phärvid haInnebörden tycksHugo. attnamnet

villeChrister intesaker Pgjort"Hugo",dethänvisa till att somvar
förekomblivit Detmed hansambandvid, ikännas attt.ex. arg.

mördarensig självibland kalladeChrister Puppgifterlikaledes attom
ocksåsadespråkbruk. HondettabekräftadeHugo. B attAnette

handvs.Hyde-typ,Jekyll och Mrnågot DrChrister P attvar av en
olikakunde personer.vara som

styrkandetillT,resningsansökanåberopades attB iAnette av
begått mordet.uppgivit hanChrister P att

Esko H

fånge1996 för PUseptemberberättade iRättsläkaren Lars L enom
Olofmördatvissteuppgivit hanochsökt honom att somvemuppsom

inför LzsLarserkänt brottetChrister hadePalme: P sagesman.
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Personen identifierades sedermera Esko H. Esko H hördessom av
PU i juni 1997. Han hade kortare tid tvåknappt såvittveckor,en -
framgick frånuppgifter krirninalvårdsstyrelsen vistatsav samma-
anstalt Christer P. En dag denär och Christer Psom var ensamma
narkotikapåverkad sade denne till Esko H, han mördat Olof Palme.att

frågadeEsko H Christer P varför han berättade detta. Christer P sade
måstehan lätta sitt Christer undrade ocksåatt P varför Esko Hsamvete.

frågatinte honom mordet Olof Palme, eftersom alla andra gjordeom
det. När Christer P berättade begåtthan mordet hade han skrattatatt
något och dragit mungiporna. Christer P vid tillfället narkotika-var
påverkad.

förhörsledarenNär dag ringde till Esko H för delgeatten senare
denne förhöret, Esko H tillbaka det han Han hadetog tyvärrsagt.
ljugit. Varför han sågjort kunde han inte förklara. Förhörsledaren
ställde sig tveksam till Esko H:s inställning, vilket dennenya uppgav
sig förstå. Samtidigt sade Esko H han inte ville någotha medatt mer
det hela glömmagöra, det.att utan

Esko H åberopades i resningsansökan U till styrkande attav
Christer P uppgivit han begått mordet.att

Juan P

Juan P först ha hört sig till kvällstidning, varefter han komsynes av en
höras iPU oktober 1997. Juanatt P hade 1993 Påsuttit häktad.av

häktet Christeräven Juan P kände igen.satt Vid tillfälle, närettsom
Juan P och Christer P rastgården, frågathade Juan Pvar ensamma
hur det kändes misstänkt för statsministermordet. Christeratt Pvara
hade jag kan rakt till dig,säga jag dödade Palmesvarat och inteatt
bara till dig, till hela jävla världen för i alla fallutan dom jävla
åklagarna kan inte fallet mig. Juan P hade blivit litetta ställdmotupp

detta och inte någraställt följdfrågor. Han hade också blivit litetav svar
rädd för Christer detta med inlevelse och Juansagt Pstorsom som
hade uppfattat det, sanningsenligt. kornDe inte tala mordet.att mer om

En kontroll bekräftade Juan P och Christer P suttit samtidigtatt
det aktuella häktet.

åberopadesJuan P i resningsansökan V, till styrkande attav
Christer P uppgivit han begått mordet.att

Övrigt

Utredningen i denna del omfattade förhör med ytterligare sex personer.
De hade olika slags kunskap Christer Pzs De inteom person. synes
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dessaredovisa. Ingetintressenågotutredningentillföra är att avsom av
resningsansökan.åberopades ivittnen

Övriga resningsmaterialetdelar6.2.6 av

HLennart

tvådrygttidsrymdundertillfällenvidhördesHLennart avtre en
därKronobergshäktet,höllsFörhörenjulen 1990.månader kring

1983.sedan HanChristermed PbekantHanintagen.HLennart varvar
Christer Pxsuppgifterdelhellämnade person.omen

skall förUlf SpSp jfr ovan.UlfuppgiftintresseAv är omen
ljugahonomtvingatChrister Pberättat, atthaHLennart att om

Ulf Sp förstuppgiftDenmordkvällen.hemkomsttidChrister Pzs
Detdenett-tidenvid rätta.hemkomChrister Pdvs.lämnat varatt

detta.Christer Pochbråk Ulf Spmellanvarithade om
någonellersjälvUlf Spförhör medinnehåller ingetUppslaget

H:sfölja Lennartsökthurdokumentation över upp-uppmanannan
gifter.

styrkandeM tillresningsansökanåberopades attiHLennart av
mordnattenkorn hem ärhanuppgifter närChrister Pzs osanna.om

m.fl.Thomas B

vadenligtungdomarfemförhörentillBakgrunden uppgavsatt somvar
mordet.tillögonvittnenvaritskulle ha1997januarimassmedia ii

polisen.okända förvittnenDessa var
omgående till förhör,kalladesochfråga identifieradesiPersonerna

tidnings-nämndadepubliceringenefterredan dagarnahölls avsom
de femhuruvidagickFörhören utrönauppgifterna. att personernaut

gärnings-så fallnågon dem imordet och settbevittnathade avom
femdeförhörenresultatet ärentydigaDet att personerna,avmannen.
sig hatjugoårsåldem, samtliga passeratdå ialla uppgavvarsom

demingenföll,skottensamtidigti bil attmordplatsen avmensomen
demhade fleranågon Däremot settgärningsman.hade en manavsett

godahademarken. Detillfallaoch sedanluftenisträcka armarna
framifrån. Desåg händelsendeeftersomdetta,möjligheter iakttaatt

från20-35trafikljusvidi bil metersigbefann väg ettnorrut,en
någon berusadfrågadetförsthademordplatsen. De atttrott omvar

någotförståttdåochblodsedan attgatanutsett att rannperson, men
frånljudnivå bilenshaft högde stereoan-Eftersomallvarligt hänt.

associeradenågra ochskottinte hörthade deinne i bilenläggning
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därför inte till skottlossning. Någon i bilen hade velat medanstanna,
någon tyckt det såg otäckt Eftersom fleraatt andraannan ut. personer
redan skyndat ansågtill de sig inte kunna någongöra En taxibilnytta.
hade framförsvängt dem och blockerat körfältet; föraren iupp ung-
domarnas bil fick lov sig i vänsterfilen för kommaatt förbi.ta ut Deatt
hade alla dagen efter förstått vad de bevittnat, gjort bedömningen,men

eftersom de inte sig ha iakttagit någotatt värde,ansett behövde deav
inte höra sig till polisen.av

Samtliga hårtpressades frågani de verkligen inte någonsettom
kunde gärningsmannen, entydiga, det hadesom vara men svaren var

ingen dem gjort.av
Ungdomarna åberopades inte i resningsansökan.

Göran S

finnsDet fyra förhör med Göran S i förundersökningsprotokollet. De
hölls alla under 1989. Göran S kamrat till Christer P. De hadevar
umgåtts mycket under sjuttiotalet. Han kände Christer P väl och be-
rättade utförligt dennes och leverne. Av intresse bl.a. detom person var
han de personrån han hade begått i samråd meduppgav om som
Christer P. De gick såtill de tillsammans någonnärmade sigatt narko-
tikaförsäljare och lockade denne gå lite avsides, under förevändningatt

polisen fanns i närheten eller liknande.att Väl avsides visadeav
Christer sinP bajonett, varvid Göran S plockade narkotikaförsälja-av

narkotika och rån,Dessa de utförde eller mindreren pengar. som mer
dagligen, ägde i kvarteren kring det s.k. Alltinget Tunnelgatan.rum

rånenEfter flydde de ofta för Tunnelgatstrapporna, sedanupp ner
David Bagares och till höger Regeringsgatangata fram till de

leder ned Kungsgatan.trappor påVäl Kungsgatanmot sökte de sigsom
till Centralstationen för tåget till Sollentuna och denatt ta Christer Pav
disponerade sommarkåk, de där boddesom

Göran S hördes inte i rättegångama.
I resningsmaterialet finns två förhör med Göran hållna inya

januari 1990 och juni 1992. Förhören sikte de flyktvägar Göran Star
brukadeoch Christer P använda, varvid Göran S upprepade de upp-

gifter han tidigare hade lämnat. Han upprepade även uppgiften annan
han hade lämnat tidigare, nämligen Christer brukadeP ha olikaatt

våldsvapen utplaceradetyper strategiskt, mellan Stockholm ochav
Sollentuna, det heter i protokollet. Göran S kunde inte någotsom ange

sådantspecifikt gömställe. Göran S ville dock särskilt tillägga, hanatt
aldrig hade Christer P någotmed skjutvapen.sett



815Christer PavseendeUtredningen1999:88SOU

avbrötheltframgår Göran S nästanhelhetmaterialetAv attsom
beslaglagttillfälleviddennesedanChrister Pkontakter med ettsina

dennainoch löstutbetalningsavi attställdStill Göran genomen
1976,gång kringnågonnamnteckning. DettaGöran S:sförfalska var

indrivnings-föremål förblevdå i Sollentunatid husetungefär vid den
händerna.Christer Pgicksedermeraåtgärder och ur

förutskickadeDäremotresningsansökan.åberopades iS inteGöran
eventuell rätte-S vidavsåg GörankallaRiksåklagaren han nyattatt en

medsammanfallerflyktväggärningsmannensstyrkandegång, till attav
från brotts-då flyttgånger tagit hanmångaChrister Pden enväg som

område.iplats samma

SHarri

kringi kretsarnajfr ovanHarrimed M,identiskHarri S personvar en
åttiotaletnågra årarbetadeSfl. HarriCSigvardChrister somm

välHanmed T.bekant Larshanblevegenskapendenjournalist. I var
fång-suttit intagnadebl.a.Christermedbekant att sammagenom

förundersök-Harri S imedantal förhörfinnsvårdsanstalter. Det ett
hördeshanrättegångarna, däriåberopad vittneHanningen. somvar

och leverne.Christer Pzs personom
från ochtvå 1990Harrimedförhörfinns fyraresningsmaterialetI

devapenfrågan, medantvå bl.a.förhörenfrån första rörtvå 1997. De
utförliga, övermycket spänner sagtsnarttvå förhören, ärandra som

delinnehåller helChrister DeP.brottsutredningenhela enmot senare
Harri S fram-svårbedömd.dockhaltinformation, ytterstsynesvars

tagitbegått mordet,visserligenChrister Pförde hypotesen menatt
C. Bak-Sigvardmördahahan skullei detpå avsett attmiste person,

narkotikapartiförskingrathadeChrister P ettgrunden skulle attvara
dettavilken han sätthämnd,dennesfruktadeSigvard C ochför

Harri Suteslötförhörendelar attandraförekomma. Iha söktskulle av
kännasade sigSHarrieftersommördaren,kundeChrister P vara

dennesmärkt dettahaså fall skulleså iväl, hanChrister P att
beteende.

uppgifterdemotbild tillHarri SförhörendeI somengavsenare
siganförtrotthaskulleifrågasatte TLarsHarri SS.Perlämnats attav

uppgivit kommaSPeruppgifterdeansåg fleraS ochPer att somav
uppgifternabl.a.gälldedetfelaktiga,uppenbartfrån TLars omvar

tillsammansfängelsesuttit ialdrig hasigsjälv hanhonom t.ex.uppgav
mellanrelationenuppgiftersamtidigtlämnadeHarri Smed T.Lars om

uppgifterS:sden Perbildoch TChrister P Lars somsammasom ger
vänskapsåledes derasbekräftadeHanpekarutredningoch mot.annan
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och livvaktsförhållandet. Däremot uteslöt han påverkanLars Tzsatt
Christer skulleP ha kunnat fönnå Christer begåP mordet.att
Harri S åberopades i resningsansökan till styrkande Christerattav

lättpåverkadP och stod under inflytande Lars T, Christervar Pzsattav
uppgifter vad han gjorde under kvällen är Christerom samt attosanna
P enligt uppfattning hade motiv för begå brottet.egen att

Övrigt

Ytterligare nio hörda förekommer i materialet. Vad därpersoner som
framkommer inte intresseär redovisa här. Inget dessa vittnes-attav av
mål åberopades i resningsansökan.

6.2.7 Sammanfattande anmärkningar

Brottsmisstankarna Christer P har bedömts i rättegångarnamot 1989
och i resningsförfarandet 1997-98. Det till ingen vårdelär uppgift eller

tillföra någrasträvan bedömningar i denatt delen. Däremot vårdetär
uppgift det heter vårai direktiv,att, redovisa värderingar ochsom
bedömningar beträffande brottsutredningen helhet. Uppslagetsom
Christer P det heltär dominerande i utredningen sedan 1988. Det har
prioriterats mycket högt under helanästan den tid vi är satta att
granska. Att redovisa bedömningar och värderingar utrednings-av
arbetet beakta denna delutan utredningenatt och vad den givit förav
resultat inte möjligt.är Vi för i detta avsnitt därför diskussion kringen
de resultat utredningen i denna del lett till. Utgångspunktensom är att
resningsmaterialet sammanfattar utredningen från 1990 och fram till
resningsansökan. Det vi i första hand diskuterar utredningenär kanom

ha förts framåtsägas sedan Svea hovrätts prövning.

Utredningen avseende iakttagelser Christer P underav
mordkvällen

Allmänt uppgifternas utredningsvärdeom

Alla iakttagelser Christer påP mordkvällen har utrednings-av stort
värde, bl.a. bakgrund det har konstateratsmot Svea hovrättattav attav
de uppgifter Christer självP lämnat sina förehavanden oriktiga.ärom
Generellt gäller värdet iakttagelsema ökaratt mord-närmareav
platsen och tidpunktennärmare för mordet de gjorts. Vad gäller
iakttagelser inte gjorts på mordplatsen eller gjorts vidsom som annan
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rörel-Palmes kändasådana kopplas till makarnakantidpunkt har som
ChristerinnebärIakttagelserkvällen intresse.under störst attsomser

värde, detnaturligtvisharuppgifter intePzs stämmer ett menegna
Naturligtvisbefunnits belagd.redan är ävenminskas den sakenattav
med skjutvapeni sambandiakttagelser Christer Peventuella avav

intresse.
rättegångarna uppgifterkändaTidigare fram till och med om-—

Ö vid biografenochvittnena E Rogeriakttagelser Christer P Larsärav
på LisbethSveavägenvid gatuköketvittnet Ljubisa NGrand, samt

på mordplatsen.Palme
måste delvisiakttagelserrapporterade görasBedömningen senareav

iTillförlitligheteniakttagelser.tidigare kändabakgrund dessamot av
iakttagel-påverkaskänd iakttagelse kansedan tidigare en senareaven

utpekande Christersäkertbetraktas säker. Ettdenna kan avsomse, om
be-mordet skulle, medvid tidpunkten förnärheti mordplatsensP

för densannolikhetenkänt, minskavad i övrigtaktande är attav som
hon själv utpekat. Dettaiakttagit denPalmeLisbeth änär en annanman

i tid ochiakttagelsenden förutsättningen,naturligtvis undergäller att
hur mördarensådan i vad käntkan fogas inden ärär att omsomrum

och efter mordet.ha sig förekan rört
pågärningsmanneniakttagelserinnebärsagdaDet nästatt, av
påochföre mordetobservationer Sveavägenmordplatsen, har strax

efterTunnelgatan-Malmskillnadsgatan-David Bagares gata strax
mordet värde.störst

utgångspunkterNågra allmännatillförlitlighet.Trovärdighet och

utredninginkommer iutgångspunkt Vittnesuppgifter,Vår är att ensom
lång i varjeår och lika ellerefter brottetförst tiodetta slag änmerav

betydelsenden centralalång vittnet insettmycket tid efter detfall att av
Lika rimligtförsiktighet.måste medsin iakttagelse, bedömas stor som

brottsplatsen i anslut-framuppgifter kommerdet är att anta att som
motsvaranderimligt detkorrekta, likaning till brottet ärär attatt anta

år tillförlitliga. Delsmindreefter tiouppgifter kommer fram ärsom
ochpåverkan minnetgått, det harmed dendet den tidberor som

sedan. Dels berorsådant för längehäntmöjligheten kontrolleraatt som
lång i praktiken bärefter tidframträder förstdet denatt ensom

finns det ingendirektanmäler sigTill denförklaringsbörda. som
påvi detfrågan varför skulleochställaomedelbar anledning troatt

dykertill denanledningdå, finns det alldet göraatt som uppmen
kända fakta.allmäntlång berättelsen byggertid, i synnerhetefter om
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frågaDen första måste redas i fall det slag ärutsom av som nu
aktuella alltså varför uppgiftslämnaren såär dröjt länge med trädaatt
fram. Om frågadenna åtminstoneinte kan någorlunda tillfreds-ettges
ställande bör inledandeden tveksamheten till de lämnade uppgif-svar,

öka ytterligare. måsteUtredningen därefter inriktas finnaterna att
kontrollpunkter i det uppgiftslämnaren bästaDet därvid detärsagt. om
finns omständigheter inte allmänt kända, vilkaär uppgifternamotsom
och uppgiftslämnaren kan såI känd utredning denna ochtestas. en som

så långefter tid dessa möjligheter många gånger små.är En annan
möjlighet söka efter kontrollerbaraär element i den berättelseatt som
uppgiftslämnaren redovisat, eller förmåsöka denne lämnaatt att upp-

Ärlåterlysningar sig kontrolleras. inte heller återstårdetta möjligtsom
endast bedömning uppgiftslämnarens trovärdighet. Eftersomen ren av

sådan typiskt svårmycket börär undvikagörasett atten attman an-
vända bedömning det slaget enda stödben.en av som

Vi vill vidare någoterinra uppehållaoch vid de vittnenom oss
åberopadeChrister P rättegångarnavid och vid domstolarnas bedöm-

ning dessa. föreliggerDet nämligen vissa likheter mellan dessa vitt-av
någraoch de uppgiftslämnare förekommer i denna delnen av som av

resningsmaterialet.
ÅåberopadeChrister P vittnena Algot och Enar H bäggesom upp-

påde mordkvällen hade gjort iakttagelser i praktikenattgav som
Åinnebar Christer P hade alibi för mordet. Algot sig haatt settuppgav

Christer vidP Märsta station vid 23.20-tiden. Enar H sig väguppgav
från Kung Hans i Sollentuna tillväg Rotebro station ha Christer Pmött
ungefär kl 23.45-23.50. Bägge väntade halvårknappt efter detett att
Christer P häktats innan de trädde fram med sina uppgifter. Be-—Åträffande Algot noterade hovrätten hans tidsangivelseratt var unge-
färliga och han intryck vilja sin såberättelseatt att attgav av anpassa
den skulle med andra uppgifterstämma skeendet. Vad framförom som
allt rubbade tilltron till hans berättelse emellertid, enligt hovrätten,var

han inte underrättat polisen eller Christer försvararePzs tidigare,att när
ståttdet klart för honom han kunde Christer P alibi. Enar Hzsatt ge —

berättelse enligt hovrätten mångai avseenden egendomlig. Detvar
emellertid rubbade tilltron till hans intehanmest utsagasom attvar

tidigare fram för Christerträtt han kände väl, alibi, förränatt ge som
denne suttit halvår.häktad Som förklaring till dröjsmåldetta hadeett
han uppgivit han själv haft beståendeproblem, i kontroverseratt stora
med polismästaren i Säffle och vid Säffle tidning angåendereporteren

föreläggande förse hans hund med munkorg. Denna förklaringett att
itsfann hovrätten osannolik. ansågHovrätten Algot och Enar Hzsatt-

uppgifter så otillförlitliga de inte kunde stöd Christer Pzsattvar ge
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tidpunktenvidvia Märstahemvägpåstående befunnit sighanattom
mordet.för

direkt kundelämnade intevittnenuppgifter dessadeTrots att som
ochdeuppfattning vadsinfast vidvittnena stod settvederläggas om-

från dem.alltsåansåg kunna bortsesig hovrättennär -
första självatvå detsaker. Försärskilt vidfäste sig attHovrätten

allmäntuppgifter skulleår. Sådanagamla, dvs.iakttagelserna trevar
intevittnenadet andraförsiktighet". Förmed storbedömas attsett

debetydelse;iakttagelserinsett derassig direkt dehört när att avvarav
blivit känthalvår det detefterungefärdröjt atthade bägge attett

dröjs-hamisstänkt. HovrättenChrister gripits attP menatsynessom
uppgifter.i lämnadepåverkar trovärdighetenochmålet sig suspekti är

vittnesmål och demellan dessaolikheternaturligtvisfinnsDet stora
centralaockså likheterfinnsdetdiskuteras. Menuppgifter som nu —

i resnings-iakttagelsergamlafalleni bäggegällerpunkter. Det
Ochöver.yttrade sigdem hovrättenbetydligt äldrematerialet än

någonangivitaktuella fallendeheller ihar inteuppgiftslämnama nu
desig tidigarevarför de inte hört änförklaring tilltillfredsställande av

göra. Goch LennartBertil BNågra uppgiftslämnamakom att av -
tillmån hör dessutomviss Benny Pi personer som,samt grupp aven-

Ä något nedsatttillmätstypisktoch Enar H,likhet med Algoti sett en
domstolssammanhang.itilltro

vittnesmålpåminna dessafunnits skäldetVi har attattansett om
redovisats idevärdetbedömningoch deras när utsagor somnyaav

ifråga deinte komma vägaDet kanavsnitt diskuteras.detta att upp-
för brottsmiss-till stödframkommeruppgiftslämnare,ochgifter som

riktning.verkar idetankarna, sätt än motsattannat som
VittnesuppgifterinkomnabedömningenförriktlinjerTill de sentav

överväganden Högstadekan läggashovrättsdomenutläsaskan ursom
i Bertil Bzsbevisvärdetbedömningredovisade vid sindomstolen av

utsagonoch Christer K:s

36 oskyldigundsättafram förträdaincitamentet förhävdaskan attDet att enatt
det hovrättenskyldig ochlagförabistå polisen istarkare attänär attatt somen

dvs.till uppgifterna,tilltroskäletalltså det viktigaste sättaframhöll mot attsom
Å be-bärkrafthartidigare, inteframinteAlgot och Enar H trätt sammaatt

möjligenkanbedöma. Dettaaktuellauppgifterträffande de är att varasom nu
ii allmänhet,för människorknappastvanekriminella,fallet i kretsen menav

inteomständigheternastatsministermord. ärAttgällerinte detsynnerhet när ett
stårjämförbara dock klart.helt

37 benämndabeslutdomstolensiBertil HögstaChrister och BK sammavar
förekommandeharföljande citateni deliksomi resningsansökan. Härsätt som

betänkandet.sker ii övrigtdetbenämnts sätt sompersoner
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När uppgifter åberopas i resningsärende har långlämnats tid efterettsom
den händelse bevisningen viktig faktor vidär bedömningensom avser, en

deras betydelse vilken förklaring kan finnas för dröjsmålet medav som
uppgiftslämnandet. Både Christer K och Bertil B har förklarat intedeatt
velat lämna uppgifter tidigare rädsla för de och deras anhöriga skulleattav

Ävenråka illa den förklaringen i och för sig rimlig, måsteut. är denom
dock sig mindre övertygande med tanke den gåttte tid eftersom som

Åtminstonemordet förhållandenaoch i övrigt. i rättegångensamband med
i hovrätten måste det ha funnits möjlighet för dem nämnvärd riskatt utan

sig till Någotkänna. tillräckligt skäl ända tillvänta 1997 medge gott att
uppgiftslämnandet kan knappast ha funnits.

aktuellaDe uppgifternanu

Vittnet Lennart Gss observation Christer P vid Dekorima först dåav
han denne, dåsedan han vänder sig och ståendedennepasserar om ser

någonbakom påligger betyder det praktiskttrottoaren, attsom taget
finns ögonvittne till mordet känner igen och kanett identifierasom
gärningsmannen. Att dessa uppgifter, de skulle riktiga,om vara vore
helt avgörande för utredningen, uppenbart.är Ytterligare bevisning

i princip överflödig. Lennart Gzs övriga observationer harvore -
mindre värde. Det har redan Svea hovrätt bedömts föreligga bety-av en
dande sannolikhet för Christer P befann sig vid Grand kring klatt 23
och denne befann sig i mordkvarteren underatt kvällen i övrigt är
ostridigt.

Lennart Gzs uppgifter kan emellertid inte bedömas tillförlitliga.som
Hans berättelse i det återspeglingär de sedan tidigaremesta en av
mycket väl kända brottsmisstankarna Christer P. Vore uppgifternamot
riktiga, skulle Lennart G hållitha inne sinmed kunskap många år, trots

han redan den 1 1986 hade förståttatt begått mordet.mars vem som
Han har inte någon rimlig förklaring till varför såhan i fallpresenterat

på någotinte försökt förmedlasätt sin kunskap till polisen i tidigareett
skede. När han hördes i februari 1989 han sig ha kört förbiuppgav
mordplatsen och tvåhört smällar, sade ingenting Christermen om

han sig inte det Hans hänvisning tillvetasom uppgav ens attvem var.
han skulle ha invigt sin advokat i vad han visste denne.motsägs Detav
finns vidare ingenting i hans berättelse mordkvällen låter sigom som
verifieras det kan inte tillförlitligen visas han befann sig iattens-
Stockholm denna kväll. PU har i fall inledningsvis intevart ansett att
uppgifterna hur han färdats i bilen förbi mordplatsen förenligaärom
med vad i övrigt känt beträffande därär iakttagna fordonsom m.m.
Lennart Gzs berättelse vidare såvälär osannolik i sig i enskild-som
heter, han trodde sig ha blivit beskjuten från långtt.ex. hållatt av



821avseende Christer PUtredningenSOU 1999:88

delvisolika ochG har lämnatkommer LennartChrister Till dettaP. att
hårthållits Hanmed honom.förhör äruppgifter i demotstridiga som

psykiatrisksluteni behovbedömtsbelastad och harkriminellt avvara
uppgifterG:sfästas vidmån avseende skall Lennartvård. denI egna

svarttaxiköming mord-drogpåverkad under sinenligt dessahanvar
ledertrovärdighetsbedömning dettatillförlitlighets- ochkvällen. Den-

då först inkomGgjordes PU, Lennarttorde densammatill avsomvara
varit fullt1989. hadeDethöstenuppgifter och hördesmed sina sent
bedömtsuppgifter hadeG:sRiksåklagaren Lennartmöjligt för att, om

rättegång i HDinförochhovrättsdomentillförlitliga, överklaga ensom
förså bärinte skeddeG.avseende Attslutföra utredningen Lennart syn

sågen.
RÅ uttryckteslutligenG kan ävenBeträffande Lennart attnoteras

redovisar hypote-från åklagarsidanovanligttvekan. Det är att enman
åberopas. sinIuppgifteri desanningshalteninställning tilltisk som

RÅ följandeemellertidresningsansökan uttaladesammanfattning av
DekorimautanförChrister PdenneuppgifterG:sLennart settattom

vinnerriktiga ochuppgiftertvå dessaskott: "Om ärsedan hörtoch
pusselbit.avgörandemin meningenligttilltro, deutgör ensamma en

RÅ, slutligsåtolkaskan görakursivering här. Detta utan attatt en
domstolen.tillavgörandet Högstadel, överlätprövning för egen

ChristerredovisatsSakinnehållet uppgifter har Bennyi de som av
säkerutredningsvärde. Enmycket högtlikaledesoch Bertil harBK ett

mordet skullejust efterovanförChristeridentifikation P trappornaav
ökadeutpekandePalmesi Lisbethtillförlitligheteninnebära att

Även vittnesbevisningpraktikeniskullemarkant. detta göra merannan
överflödig.eller mindre

alla inte kanobservationermed dessa ärförsta problemetDet att
tidigaremed vadförenasdessutom kunnariktiga. skallDe ut-somvara

ihariakttagelser. HDNzsYvonnevittnena Lars J ochröranderetts :s
berättelseroch Bertil B:sChrister K:sresningsbeslut konstateratsitt att

åberopades intePBennynågra stämde mindre välavseendeni överens
Riksåklagaren:av

David BagaresBertil Bnågon kundehar inteChrister K sett varasom
alldelesbilenmärke tillå sida borde lagtBertil sin haB stannatgata. som

Ocksåsig mitthejdati sinChrister och till denneframför P gatan.turatt
liksomskiljer sighänderhuvud ochbeklädnadderas uppgifter om

något händerna.ifrågan hadebeträffande om mannen

från N ochYvonneuppgifternainte hellerkonstateradeHD även att
Riksåklagarenberättelse.åtminstone Bertil B:sihop medJ gickLars

och gamladeuppfattningenvarit densin del haför att nyaavsynes
28 och 33.resningsansökangick ihop,uppgifterna s.se
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Från utredningssynpunkt torde det viktigt såvälarbeta medattvara
mikro- makroperspektiv", dvs. delsett utreda de respek-ett attsom

tive vittnenas iakttagelser för sig, dels försöka ställa dem tillsamman
helhet. Stämmer inte helheten måste det bero brister i delarna.en

Helhetsperspektivet saknas helt i dokumentationen. Det har t.ex.nu
inte gjorts någon rekonstruktion med bägge de vittnenanya
tillsammans något borde ha kunnat leda till värdefulla insiktersom- -

mindre har någondet gjortsän rekonstruktion med alla fyra vittnena. I
påbrist utredning återstårdet slaget endast bedömaatt utsagomaav var

och för sig.en
Beträffande de här aktuella uppgiftslämnarna kan konstaterastre att

deras vittnesberättelser inte innehåller något kan kontrolleras motsom
information inte allmänt känd. Man iär stället hänvisad tillärsom att
försöka kontrollera sådana. Detta har i den här utred-utsagoma som
ningen gjorts framgångmed viss det gäller berättelse.när Benny P:s
Han själv fåtthan parkeringsböter den aktuella kvällen. Hanattuppgav
pekade med bestämdhetäven tunnelbaneuppgång hanstor ut en som
skulle ha vid viss tidpunkt.använt Bägge sakerna kunde kon-en
trolleras, varvid det visade sig Benny Pzs uppgifter inte stämde. Be-att
träffande parkeringen ändrade Benny P sedan sin berättelse; han hade
glömt han först påparkerat ställe där han fickatt böterna.änett annat
Det ledde dock till förhållandenaöver i kvarterenutsaga,en annan om
femton till trettio minuter efter mordet, sig mindre sannolik.tersom
Den slutsatsen detta Benny Pzs uppgifterär intesammantagna att ärav
tillförlitliga.

Benny Pzs berättelse innehöll andra kontrollpunkter,även bl.a.
kunde med hjälp hans uppgifter säkerställa han faktisktattman av
uppehöll sig i mordkvarteren rätt kväll och, ungefär, vid rätt tid-
punkt, vilket visar vikten såfinna många kontrollpunkterattav som
möjligt.

Vad gäller Bertil berättelseB:s innehöll den inga kontrollpunkter av
slag.detta Ingen kunde styrka han farit till Stockholm, han varitatt att

där eller han kommit därifrånhem påtidigtatt den förstamorgonen

38Det finns kontrollpunkt, nämligen vittnet Yvonne Nzs Vid jam-en utsaga. en
förelse framgår det Bertil B illa med detstämmer Yvonneatt N,uppgav som
hördes omedelbart i anslutning till mordet, Yvonne harN heller inteuppgav.
lämnat någonuppgift skulle kunna Bertil B. åDenne har sin sidaom som vara
inte heller uppgivit sig någonha skulle kunna NågonYvonne N.sett som vara
rekonstruktion i syfte klargöra måni vad berättelserna kan förenas haratt som
framgått inte utförts.
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något något kundeeller gjorthade inte köpt1986. Han som an-mars
kväll.huvudstaden dennabefunnit sig iför hanbeläggvändas attsom

någon eller reflek-iakttagelseinnehöllberättelseheller hansInte egen
gåroch plats. Dettidpunktihop medkunde knytas rätttion rättsom

han inteberättelsen, eftersomkontrolllogiskinte göraatt aven
velat kopplahannågot syfte med sinegentligt änannat attresa,uppgav
varit denöverhuvudtagettidpunktenvid den aktuellahanAttav.

själv barastödjer hanChrister Psig haplats där han attmöttsäger
han23.25, ochtittade klockan,dessförinnanhan just attvarsom

fickdag hanefter denihåg eftersom dagendetta i sinkorn vetatur var
dessförinnan.dagenOlof Palme mördatsatt

försiktighet;måste meddärför bedömasberättelseBertil B:s stor
låter praktiken inte Detsig ii hans mätas.tillförlitligheten utsaga som

trovärdig.återstår diskutera hans ärär utsagaatt om
anföras.från kunnahans bröderuppgifternaför detta skulleTill stöd

gång han visstehade Bertil BbrodernEnligt den sagt att vemenene
riktigtsjälv tagitemellertid intebegått hade brodernmordet. Dettasom

redlighetBertil B:sövrigt allmäntVad han iallvar. uppgav om
uppgifterE:sutredningsvärde. Brodern Hans äri sammanhangetsaknar

han skulleuppgiftstödjer Bertil B:ssig intresse. Dei attstörre omav
någotupplevtskulle haantyder han därStockholm ochvarit iha att

medNågot dock inte,starkt stöd deanknytning till mordet. utgörmed
Uppgifternautredningen.andra ipå uppgifter lämnatsdetanke avsom

företaöverhuvudtaget kunnatBertiltalar Bmot att en resa somsom
viss tyngd. Denhai det sammanhangethan berättatden om, synes

respektiveför uteslutetbrodern hölldendottern ochförra hustrun, ene
sådant företag.förtid haft hälsanvid dennabetvivlade Bertil B ettatt

vi materialettrovärdighet kanallmännaBertilbedöma B:sUtan att av
håll.fråga från betyderflera Detiden allvarligt attkonstatera sattesatt

sammanhanguppgifter i dettaBertil är trovär-vill Visa B:sden attsom
deTill detta kommerframför sig.uppförsbackerejäldiga, har egen-en

dåvarandesinföretog medBertil Brekonstruktionerdomliga som
till-uteslutas haförklaring inte kanrimligi bristvilkahustru, annan

Bertil B:sMoti fabricerandekommit led utsaga.ett ett av ensom
rättshaveris-aningenslutligen hanssammanhanget talartrovärdighet i

1994 lämnadehanförhållningssätt utredningen, liksomundertiska att
DAkapitel "Alf E avsnittuppslag seuppgifter i utanett annat —
då skulleredanenligt vad handå vad han,nämnaatt numera uppgav,

Christertill beträffande P.ha känt

39 visat intresseSedan PUjacka i Stockholm.sig ha köptBertil B enuppgav
hanför redaansträngningartillgjorde Bertil Bför detta att utstora varsynes

något resultat.kontrollerbartdock inte tillleddekunde ha köpt den. Det
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Utgångspunkten vid bedömandet Christer K:s uppgifter liknarav
dem gällde för Bertil ChristerB. berättelseK:s sig i jämförelsetersom

hållfast.dock frånDen i princip fri deär egendomlighetermera som
präglar bl.a. Lennart Gzs och Bertil B:s En skillnad i hansutsagor.
berättelse jämfört med Lennart Gzs och Bertil B:s vidare han fak-är att
tiskt visst belägg för händelsen inträffade vid dennapresenterat ett att
tid; hans förra fru bekräftade det just denna helg honatt var som var
bortrest.

De vittnen hördes för bedömandet Christer K:s trovärdighetsom av
samstämmiga uppgifter, talar han skulle ha hittatmotgav attsom

eller förstorat sin berättelse.
Även det i och för sig också finns uppgifter kan förringaom som

tilltron till Christer framstårK, ändåhans intresse förutsaga som av
utredningen. hade vårDet enligt mening varit fåvärde denatt ytter-av

Åberopasligare förhållandeprövad i till vittnet Yvonne N berättelse.:s
Christer K:s uppgifter jämte Bertil B:s resultatet dock bli ettsynes mer
allmänt tvivel det värdet utredningen i denna del.sammantagnaom av

När det gäller Eva F berättelse uttalade sig HD bevisvärdet i:s om
uppgifterna hon Christer utanförP Sigvard Czs bostad ochatt sett
biografen Grand vid på21-tiden mordkvällen:

Även dessa uppgifter påståendetstärker Christer P makarnaattom sett
Palme besöka biografen, sådanhar de knappast betydelse deatt ensamma
kan tillmätas någon vikt för resningsfrågan.större Christer P har visser-
ligen förnekat han varit dessa ställen vid det tillfället, med detatt är
knappast någon avgörande omständighet för skuldfrågan Christer Patt
motbevisas i denna del. Han kan oskyldig ha anledningäven attsom
vilja undanhålla förhållandetdet han haft tillfälle i begåtid ochatt attrum
brotten.

Uppgifterna i sig tillför med andra ord inget i fråganden centrala om
Christer begåttP mordet eller inte.

Från utredningssynpunkt ligger berättelsens värde framför allt i ut-
pekandet Christer P utanför biografen Grand. Det skulle föra sakenav
framåt det kunde styrkas Christer P utanför Grand föreattom straxvar

den bioföreställning makarna Palme bevistade.starten Det stödav ger
för det huvudscenario utredningen arbetat med sedan rättegångarna.
Men det samtidigt på denna punktär osäkerheten i de lämnadesom
uppgifterna sig Det finns till börja med ingen hållfaststörst.ter attsom
tidsangivelse i hennes berättelse; det kan inte beläggas honattegen ens
befann sig i Stockholm denna kväll. framstårDessutom det i Eva F:s
redogörelse oklart varför såghon skulle ha begett sig justsom mannen
till biografen Grand för söka Sigvard C.att
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måste ifrågasättas på denberättelseAllmänt gäller Eva Fzssett att
år. förklaring tillavgivits först efter tio Hennesgrunden den änatt mer

i och för sig viss rimlighet.hon inte lämnat uppgifter tidigare ägeratt
inblandade i utredningen. Hon tordeFlera i hennes närhet varpersoner
inte alltid naturligt samarbetasjälv ha tillhört de kretsar där det är att

frånrättsväsendet i övrigt. Till skillnad andramed polisen och upp-
ha suttit inne medgiftslämnare i detta avsnitt kan hon inte heller sägas

framstå såså konstigt honuppgifter, det behöveravgörande attatt som
inte meddelade sig med polisen.

går kontrollera,finns inte mycket i hennes berättelseDet attsom
farvid tidpunkten och hennes verkarhon bodde hemmaän attannat att

efter mordet. skulle kunnaminnas hon hemma Manatt morgonenvar
Sigvard C:snarkotikaspanare, hade uppsikttänka sig de överatt som

Huruvida dettahändelsen och den.lägenhet hade ärnoteratsett
framgår inte materialet, det torde inte ha skett.kontrollerat av men

på pizzerianberättelse iakttagelsen Christer PPierre B:s om av
utredningsvärde iSveavägen har sakligt begränsatVenezia sett

rådande sanningsenligautredningsläge. Christer P inte lämnatAtt upp-
klarlagt och konstateratgifter vad han gjorde mordkvällen är avom

sig ihar själv medgett han befann de aktu-Svea hovrätt. Christer P att
särskilt mycket.tillför inte Pierre uppgifterella kvarteren. Därvid B:s

Från hjälp vid för-utredningssynpunkt skulle de däremot kunna vara en
sig aktuella kvällen.söken fastställa hur Christer P den Upp-rörtatt

får påbl.a. med tanke Pierre B:sgifterna dock osäkra, att upp-anses
någon andratill del vunnit stöd hos hördagifter Christer P inte per-om

också aktuella kvällen, ochbefann sig denrestaurangensoner, som
så till polisen.han länge medväntatatt att

uppgifter iakttagelser Christer P mordkvällenVissa övriga om av
från konfrontationer pekahaft tillfälle vidkommer att utpersoner som

känd misstänkt förChrister innan denne blivit allmäntP stats-som
förministermordet. gäller bl.a. LeifDet L.

från majoriteten iuppgifterna Leif bedömdes inte HD.De Lnya av
påuppgifter följandeskilj aktige ledamoten bedömde Leif L:sDen sätt:

fåridentifiering visst stöd vad dennes hustru berättatLeif Lzs omav
efteråt uppgifter lämnat ochmakens reaktioner Jan Amotsägs av sommen

LeifLeif möjlighet iaktta gärningsmannen. --- LzsLzs att upp-som avser
åberopade uppgifternagivna till dröjt med lämna demotiv han äratt att nu

framstårChrister Bertil och inteslag Kzs och Bzs som merav samma som
saknar därför till-övertygande deras förklaringar. Hans berättelseän nya

utgången skulleför det skall sannolikt haräckligt bevisvärde att attanses
berättelse där.blivit i hovrätten, han avgett sammaen annan om
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Ett utpekande Christer frånP mordplatsen Leif Lzs sida är natur-av
ligtvis intresse. Oavsett måstetrovärdigheten, emellertidstortav

ifrågasättas.tillförlitligheten Går avstånd fråndet, det mordplatsen
Leif befann gång,L sig, förare bil under med de ljusför-som som av en

hållanden rådde frånbl.a. motljuset Dekoiima och under omstän-som
dighetema i övrigt identifiera gärningsmannen Leif L har i och föratt
sig inte grundat sin identifiering iakttagelser ansikte,av mannens

helhetsbild, där haftsigsätt rörautan attmer en mannens en
frågan,avgörande betydelse. Den dvs. Christer kunde identifierasPom

med ledning sitt rörelsemönster, diskuterades Svea hovrätt, bl.a.av av
utifrån vittnesmålLeif Lzs i hovrätten:

åklagaren åberopadedenAv videoinspelningen Christer Pzs rörelse-av av
framgår visserligen gångstildenne har speciellmönster det kanatt en men

inte såChrister Pzs sig karakteristisktsätt röra ärutrett att att attanses
vittnenas iakttagelser kan läggas till förgrund identifiering.en

Även hovrätten här hänförde sig målettill vad i ärutrettom som var
svårtdet hur saken skulle kunna påutredas eller sätt.att annatse mer

Slutsatsen torde i alla händelser säker identifikationattvara en av
påChrister brottsplatsenP inte kan grundas enbart dennes sätt att

sig.röra
Även det emellertid inte unikt eller tillräckligt karakteristisktärom

för utesluta andra torde beskrivningar rörelsemönsteratt ettpersoner av
förenliga med Christer Pzs sigär intresse. Ensätt röraattsom vara av

beskrivning gärningsmannen med Christer kan hastämmerav som
värde den i och för sig kan andra ju färreäven denstämma ävenom
kan på, desto värde. Uppgifterstämma den innebördenstörreantas av
måste någon måni kunna minska sannolikheten för Lisbethattanses
Palme misstagit sig hon pekat Christer P den honnär ut som man

påiakttog mordplatsen. Iakttagelser såledesdet slag Leif gjortL harav
utredningsvärde, de grund bristande tillförlitlighet inteäven om av
kan läggas till grund för säker identifiering.en

Beträffande de uppgifter Leif måsteL lämnade till börjaattnumera
med han, han i förhör, tvekat säkerheten inärnoteras att pressats om

då återkommitsin identifiering och till intehan ansikteatt sett mannens
ifrågasättastillräckligt väl. Det kan någondet egentligen föreliggerom

identifiering frånChrister P Leif sida;Lzs saken kan lika gärnaav
ansågtolkas Leif L det mycket sannolikt det Christer Patt attsom var

frågahan hade dvs. fråndet bedömning hans sida ochärsett, om en
inte frånigenkännande minnet.ettom

Tillförlitligheten hos den först sig inte kunna pekasäger utsom en
vid konfrontation, långt sig säker attperson en men senare uppger
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låg.vederbörande vidare krävs god förklaring tillDetär rätt ärman, en
sådant Någon sådan förklaring föreligger inte för Leifbeteende. L:sett

har anfört flera skäl han misstro polisen ochdel. Han käntatt mot att—
känt sig varit osäker själva identi-han hotad, hanäven attmen

fieringen. psykologiskt helt godtagbara skäl, i förening medDet är men
såhan väntade länge med anmäla sin uppfattning och hanatt attatt

vände sig till massmedia med sitt utpekande, förstärker de närmast
otillförlitligheten i själva utpekandet. Tillförlitligheten i Leif L:s upp-
gifter bör vidare ställas det nedan.Jan Amot uppgav, se

frånUppgifterna den siste uppgiftslämnaren i avsnittet, be-Jan A,
dömdes inte heller majoriteten i HD. Den skiljaktige ledamoten be-av
dömde uppgifter LeifJan A:s han hade bedömt L:ssättsamma som
uppgifter, tillräckligt bevisvärde. tilladedvs. de saknade Han Janatt

identifiering inte lika Leifsäker L:s.A:s var som
alltsåhade inte själv identifierat Christer Förhören medJan A P.

ha syftat till kontroll och uppföljning Leifhonom L:ssynes av nya
uppgifter. upplysningar han därvid kom lämna sinaDe att om egna
reaktioner inför spaningsfilmen Christer ledde uppenbarligen tillPav

hans uppgifter bedömdes form identifikation Christeratt som en av av
mordplatsen, varför de redovisades i uppslag. Med tankeP ett eget

på förhöret inte tillJan A själv i ville sträcka sig längre änatt att
på påminderörelsemönstret hos mordplatsen Christer Pmannen om

hans uppgifter inte betecknas utpekande överhuvudtaget.kan ettsom
uppgifter likheten i rörelsemönster mellanMen Jan A:s om mannen

mordplatsen och Christer P naturligtvis intresse. De hör därvidär av
från låterkategorin upplysningar mordplatsen sig förenas medtill som

antagandet Christer gärningsman, samtidigt de inteP är ute-att som
någonsluter det kan Det bör denävenatt noteras attvara annan. upp-

någonlikheten i beskrivninggivna rörelsemönstret inte motsvaras av
i förhör försvagarrörelsemönster tidigare med Jan A. Dettamannensav

värdet det igenkännande han uttryck för. Avav vaga som nu gav
intresse i det sammanhanget A:s tidigare bekantskap medJanävenär
Christer P och tämligen bestämda uppfattning dennes karaktär. Detom

dåförst filmen Christerhan och det Pärvet attsynes vara somser -
alltså förvånad fåhan känner till och inte tycks i dettaöver attvara se

påsammanhang minnesbilden hur mordplatsen rördesom av mannen-
sig kommer för honom. Som identifikation betraktad Jan A:sär utsaga
därmed osäkert värde.av

angåendeuppgifter Leif identifiering ChristerJan A:s L:s P ärav
däremot entydiga; Leif hade enligt inte gjort och inte hellerL Jan A

förhaft praktisk möjlighet tillräckliga iakttagelser kunnagöraatt att
identifiera uppgifter Leifgärningsmannen. Jan A:s L:smotsägs attav

frånhustru uppgivit hennes första kvällen haft klaraatt man samma
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påbild händelseförloppet Oavsett därvidmordplatsen. Jan A harav om
i sin uppfattning avseende Leif eller inte, förringar det hanLrätt

berättar det rättsliga värdet Leif utpekande. Om läm-L:s Jan Aav
rättegång,nade uppgifter vid eventuell skulle detta i prak-samma en

fråntiken kunna Leif jfrradera bevisvärdet i utpekande L:s sidaut ett
justitierådetsdet skiljaktiga bedömning Leif uppgifterL:s ovan.av

observerade uppfattade avvikandeInga hon detsom en mansom
på biografen Grand före nioföreställningen Bröderna kändeMozart,av

konfrontationvid inte igen Christer Efter tingsrättsdomen kändeP.en
hon "spaningsfoto i tidningen igen Christer den honPett som man

sådan,bion. Uppgiften befunnitChrister skulle ha sigPsett attsom
inne biografen vid principdenna tidpunkt, visst intresse. Iär av
gäller dock här detsamma för iakttagelse,Eva Fzs dvs. den harattsom

måste låg.begränsat värde. Tillförlitligheten i uppgiften Det ärett anses
uppenbar svaghet utpekandet inte kom förrän i samband medatt atten

fällttingsrätten Christer till och tidningarna allmänt publiceratP ansvar
Åbilder denne. Visserligen det fanns skälInga att att tro attav uppgav

spaningsfotot såglikt Christer denne 1986 kon-P änutvar mer som
sågfrontationsvideon, visade Christer P denne uti slutetsom som av

förhåller1988. Oavsett hur det sig med detta resultatet deär av upp-
Å någongifter lämnat hon inteInga med grad till-sammantaget att av

förlitlighet sågkunnat identifiera Christer den honP som man
Grand.

uppgifterG:s Christer Oxen omkring kl 21 harHace Pattom var
begränsat värde. Christer ostridigt.Att P Oxen Det eventuellaärvar
utredningsvärdet i uppgifterna ligger i klockslaget kan fastställas.om
Därvid Hace G:s uppgifter dock alltför osäkra och otillförlitliga.är

sammanfattande bedömningEn

Med viss förenkling kan det utredningsvärdet desammantagnaen av
utifrånuppgifter framkommit följandebeskrivas vadsätt,som som

framgår dokumentationen i resningsmaterialet.av
Ãzs,Inga Hace C:s, G:s, Pierre och BertilLennart B:s, Benny Pzs

såuppgifterB:s otillförlitliga de inte kan läggas till grund förär att
några svårt någotslutsatser alls. Det det skulle finnasär även att attse
ytterligare bearbetningsbart beträffande dessa uppgiftslämnare och ut-

såskulle i fallDet direkt sikte vederläggatog attsagor. vara om man
hållbart, någoti syfte rensa bort" det inte PU iärutsagorna, att som
månandra sammanhang ibland gjort i viss sigoch här inriktadeäven

det gällde Benny P.när
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frånUppgifterna påLeif tyder faktisktL denne kan haatt sett
ÄvenChrister P mordplatsen, påde flera osäkra.är Jan Azssättmen

uppgifter tyder denne påkan ha Christer mordplatsen,Patt sett men
hans uppgifter osäkra. påMed tanke Leif ochär än L Jan A harattmer
olika bilder vad de för sig och tillsammans kan ha detärsettav var av
intresse de bägge lämnat uppgifter tyder de kanatt notera att attsom
ha och Christer P.sett en samma person,

Kärnan i Eva Fzs berättelse innefattar bekräftelse Christer Patten
befann sig i trakterna kring påGrand tidigare mordkvällen och en
indikation detta kan ha varit vid 21-tiden. Uppgiftemas tillförlit-att
lighet dock osäker, framför långa gåttallt grund den tidär av som

dröjsmåloch hennes med delge polisen informationen. Om berättel-att
för på framhållit,god den likväl, HD inget bevis tillutgör sätttassen

stöd för Christer begåttP mordet. Däremot den stöd för huvud-att ger
scenariot beträffande Christer P.

Christer Kzs dokumentationen döma trovärdigärutsaga attav mer
och mindre otillförlitlig Lennart Gzs, Benny P:s och Bertilän Bzs och

påden kan inte avfärdas finnasDet goda skälsätt. attsamma synes
bearbeta den ytterligare i syfte finna kontrollpunkter för dess riktig-att
het. Innan den kontroller gjorts värdet dock osäkert.ärtypen av

Vad gäller helhetsperspektivet har vi efterlyst sådantredan ochett
utifrån det perspektivet utförd kontroll vilka iakttagelseren av som

låter förena sig med varandra och vilka utesluter varandra.som

tillgångUtredningen avseende Christer P:s till vapen

Allmänt

till ChristerDen P knutna utredningen har sig trevande,rörtom vapen
långt från konkreta spår efter själva mordvapnet. De uppgifter PU
därvid intresserat sig för kan delas in i förekomsten hosav vapen
Sigvard C och frånuttalanden sig ha Christersettpersoner som uppger
P med Dessa bör i sin ställas uppgifter Christer Ptur mot attvapen. om
inte har med, eller intresserat sig för skjutvapen.använtsetts

hosVapen Sigvard C

Beträffande förekomsten Sigvardhos C klarlades i rätte-av vapen
gångarna Christer P det cirkulerade hos Sigvard C och imot att vapen
kretsarna kring denne. Den fortsatta utredningen 1990-1997 ledde, med

någotundantag, inte till resultat i denna Uppgifterna fråndel.ett t.ex.
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inte vadinnebär i hänseendeAnnie och Kjell F dettaEva F änannat
Sigvard C.det förekom hosredan känt, dvs. attvar vapensom

från ochCzs uppgift 1991sa1utvapnet, dvs. SigvardUndantaget är
börjantillfälle 1985 eller isista förhören han vidi de ett sentatt avom

skulle kunnaför denne1986 givit Christer magnurnrevolverP atten
uppgiften harhade födelsedag. Denskjuta salut för god vän somen

rättegångama skullekommit fram inaturligtvis värde; hade denett t.ex.
sin hade kunnatkonfronteras med den, vilket iChrister ha kunnatP tur

uppgiftpåpekas dennakanskeleda vidare. Men det bör ävenatt om
förså bevisinnebär den i fall inteskulle kunna beläggas än attettmer

lånat fortfarandevid tillfälle revolver. DetChrister P är ett gottett en
och det denvisa vad det för revolverstycke kvar att somom varvar

mordet.till användning vidkom

Sigvard uppgifterAllmänt C:som

framgått med Sigvard Credovisningen de sista förhörenSom avav
Sigvard C medvetet hadeframförde särskilt Helin hypotesenAnders att

i domstolarna ochsa1utvapnets existens vid förhörenförtigit att
för Christer. Det kanskulle ha varit denne ställdeskälet att upp

utgår frånså, åtminstone dentyckas sannolikt det attatt om manvar
lämnaSigvard C sedermera komuppgift salutvapnet ärattsomom

dessutomföreställningenriktig. Den underliggande attvara,synes
allting haneftersom Sigvard C skyddade Christer skallP sagt somses

alltså tolkasnågot måste varvid skulle kunnahan detsäga,som
ocksåkanskenackdel. förlängningen liggerextensivt till Christer Pzs I

så måste varit fördet haSigvard C skyddade Christertanken, att om
visste denne skyldig.hanatt att var

materialettolkningenemellertid inte självklart vidDet är att avman
upp förutgå från kring denne ställdeSigvard C och kretsarnakan att

uppgifter Sigvardföljande sammanställning delChrister vilket av en
gång visar.C lämnade under resans

Oxeni kretsen kringuppgifter Sigvard C och övriga vittnenDe
åberopat. uppgivitChrister P hadelämnade spräckte det alibi Christer P

40 fråga salutvapnet kan förenas medsig Sigvard Czs uppgiftMan kan om om
liv-väntande i bilen skall ha hämtatuppgiften Christer P med Lars T ettatt

angivit felförutsätta Sigvard Cvaktsvapen hos Sigvard C. Det dock attsynes
häktad. Livvaktsvapnetsenhösten/vintern 1985-86 Ttidpunkt; Larssatt

justitierådalltså kom be-måste tidigare. Enligt i HDha hämtats det attsom
fråga olikaSigvard Czs uppgifter, det av allt dömadöma att vapen, enomvar

beskrivitsutseendeha grundat revolvrarnasslutsats han attsynessom
olika sätt.
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uppehållithan påsig Oxen åberopatdelen kvällen och bl.a.störreatt av
han hjälpt Sigvard C och fullmakt.upprättaatt atten annan person en

Dessa uppgifter bekräftades inte Sigvard C, i domstolarnaav som
dessutom lämnade flera för Christer besvärande uppgifter,P t.ex. att
Christer P han mordkvällen utanför Tegnérgatan 16,väntatsagt att att
han bara Oxen påverkakortare stund, han försöktstannat atten
Sigvard C lämna felaktiga uppgifter och han brukade bäraatt att en
halvlång, blå jacka. Till detta kommer Sigvard C redan i oktoberatt
1988 hade sig till polisen med tipset Christer påP stämde invänt att
beskrivningen "Grandmannen" och samtidigt pekat Christer Pattav

uppehållitkunde ha området.sig i Vid det tillfället förde Sigvard C
också fram den tanke kom bli PU:s hypotes kring Christer Pzsattsom
eventuella motiv, dvs. denne "var i händema Samman-Lars T.att

detta påtagligtsubstantiell och för Christer P besvärandeutgörtaget en
information Sigvard C inte borde ha lämnat hans ärende varitsom om

hjälpa Christer P undan misstankar.att
Bilden dock inte entydig. Vid tillfälle kan Sigvardär C haett synas

hjälpt Christer P. Det vid det besök han gjorde hos polisen ivar
dåaugusti 1986, hans agerande kan tolkas syftande till avledaattsom

polisens intresse för Christer P. Detta kan bakgrund detmot attses av
har framkommit Christer P före tillfälledetta hade varit i kontaktatt

Sigvardmed C för be denne bekräfta den tidsuppgift Christer Patt som
själv lämnat frånhan gick Oxen mordkvällen.närom

Även vapenfrågani frånlämnade Sigvard C Christer iPzs synpunkt
någon mån besvärande uppgifter. Kontentan i den delen emellertidvar

det förvisso fanns Sigvardhos C och idet kretsarnaatt attvapen
cirkulerade det vid mordet,använtstypsamma av vapen som som men

Sigvard C försett någonaldrig Christer P med revolver och hanatt att
heller aldrig Christer medP skjutvapen.sett

Sammantaget så lågSigvard C:s allmänna trovärdighet emellertidär
någon säker kunskap inte låter sig utläsas det han uppgivit iatt av

vapenfrågan. Detta hindrar inte utredningsvärdet kan relativtatt vara
högt i Sigvard C:s uppgift salutvapnet; i den i resultat-stort settom
lösa framståvapenutredningen kan det litet genombrottett attsom
Sigvard C slutet erkände han förmedlat till Christer P.mot att vapen

Uppgifter hos Christer Pom vapen

Gary M och Gunilla R har berättat de hemma hos Christeratt sett vapen
P. För uppgifternas trovärdighet talar bl.a. deatt synes avse vapen av

Det fullt möjligt uppgifterna riktiga, ingenting talarär ärtyp. attsamma
direkt detta. Uppgifterna dock i bägge fallen mycket gamla ochäremot



1999:88SOU832 Utredningen avseende Christer P

Uppgifternatrovärdig.ingen uppgiftslämnama uppenbartär synesav
utredningsvärde.dock ha visstett

använder eller inneharUppgifter Christer P inteattom
skjutvapen

den tiden tyddehovrätt konstaterade utredningen vidSvea närmastatt
skjutvapen. BakgrundenChrister inte intresseradP attatt varvar av

Resningsmaterialet härflertal vittnen uppgivit just detta.ett sammager
tillfrågatsfick; flertaletövergripande bild den Svea hovrätt somsom
aldrigintresse för skjutvapen, har uppgivit deChrister P:s att settom

sådana.användahonom bära eller

utredningsläget avseendesammanfattande bedömningEn av
tillgång tillChrister P:s vapen

i och för sig knappastUtredningen visade redan 1989 Christer Patt
få tillgångnågra svårigheter till denskulle ha haft typatt ett vapen av

fortsatta utredningen har lettkom till användning vid mordet. Densom
skulle hauppgift Christer Sigvard Ctill obestyrkt Pattom genomen

övrigtbesittning magnurnrevolver tid före mordet. Ikommit i av en en
såvitt framgår i oför-utredningsläget dokumentationenär stort settav

angåenderättegångama. uppgifter dokumenteratsändrat sedan De som
ochiakttagit har begränsat värdehos Christer P ettvapenpersoner som

får från hovrättensförsök sida vederläggakanske PU:s attettses som
sig för skjutvapen. Huru-uttalande Christer inte verkade intresseraPatt

inteChrister intresserade sig för skjutvapen eller inte dockvida P är av
honom huruvida han vidintresse för brottsmisstanken änstörre mot

tillgångnågot haft tilltillfälle mordkvällen kan visas haän ettannat
utredningen i denna delskjutvapen. samlade bedömningenDen ärav

område långt från i slutändan skulle behövaden sig i detrört ettatt som
materialet ii sig efter sin prövningledas bevis. HD uttalade av

kategoriska ordalag:

Även vår uppgifterhar lämnatandra vittnen Lars T, anm.än nu omom
dock varje helstChrister innehav olika skjutvapen, saknasP:s somav

faktisktutredning visar han den 28 februari 1986 hadeatt en magnum-som
Palme.revolver med vilken han kunde skjuta makarna
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Christer relation till b0mbmannenUtredningen avseende P:s

Uppslaget Per S

frånframhöll resningsbeslut uppgifter härrörandei sitt värdetHD att av
måste bedömas försiktighet, eftersom hanLars T med ärextra stor

utfrågas rättegång.avliden och inte kan i bedömdeHärutöver HDen
påbevismässiga S:s uppgifter följandedet värdet Per sätt:av

uppgifter i andra hand och delvis tolkningarDet Per S utgöruppgettsom
inte uteslutasvad Lars T och kan ha Det kan alls Lars Tattsagt menat.av

haft intresse inför S och eftervärlden oriktigt gällandePer göraett att attav
bakom mordet Olof Palme. Eftersom han han intehan legat vetat att

lång för avtjänade livstidsstraffhade tid kvar leva och övrigt redan ettatt
något.har han själv inte riskerat citerade brevet talar visserligenDet nyss

angåendeför riktigheten i uppgifter inte i sigPer S:s Lars T utgörmen
något förstarkare bevis Christer P:s skuld. Det s.k. Per Stestamente som
överlämnat till myndigheterna saknar bevisvärde. Inte heller destörre upp-

motivfrågangifter lämnat och skall belysa ellerandrasom personer som
åberopas någonövriga skriftliga bevisningen i resningsärendet harden som

sådanintetyngd. Sammantaget den bevisningen i denna delstörre är nya
sannolikt dess förebringande i hovrätten hade ändrat dendet äratt att

friande domen.

det gäller S:s uppgifters betydelse för mordutredningen detNär Per är
såvälbörja S:s trovärdighet tillför-till med lätt Peratt att attse som

ifrågasättas.litligheten i de uppgifter han lämnat kan
1996-97 inte ställa hansS:s agerande under vinternPer är ägnat att

Riksåklagarennärmade sig med för-trovärdighet tvivel. Hanutom en
fårfrågan angående sin tystnadsplikt. Vid det tillfället han haanses

hållasig sinautlovat han sedermera visat kunna avseende kun-änmer
något från Riksåklagaren iskaper mordet. invänta beskedUtan attom

sekretessfrågan utförlig redogörelse, innefattadehangav somen
måsteuppgifter i fall han varit omfattade hansfick demnärvartsom av

gåtttystnadsplikt advokat. med liknandeHan har utsom senare upp-
i återigengifter massmedia kom sken hansättett att attavsom ge

kunskap visat sig besitta. Oavsetthade saken hanänmer om om
någotmedierna därvid skulle ha överdrivit och i hänseende misstolkat

någoteller inte, denna publicitet han med sin erfarenhethonom var som
måsteadvokat och kännedom ha kunnat räkna med.ämnets artsom om

förhåller så utredningsmaterialet isig vidare S dömaDet Peratt attav
åtminstone uppgifter framträtt ifall givit direkt vilseledande hannärett

skulle finnasmedia det gäller det i TV lämnade beskedet detatt enom
skulle utmärkt.karta, där den plats där skulle ha kastatsvapnet vara

varit angelägenSammantaget detta intryckger mer av en person som
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framträda någonoffentligt med viktiga uppgifter, iänattom av som
frånbeaktande informationens flera synpunkter tystnadspliktenav -

utredningsintressetoch mycket känsliga karaktär försökt lösa en-
intressekonflikt ansvarsfullt sätt.ett

redogörelser någotDe Per S givit i sina förhör vidareär ettav
plastiskt slag; de kunna omformas efter omständigheterna och desynes
frågor ställs. I fri framställning oftaPer S:s skildringar intrycksom ger

innehålla dåbetydligt substans de visar sig hanän göraattav mer
ombeds konkretisera på.de uppgifter han siggrundar Ett tydligt
exempel det han sig hur mordet planlagts, detär när veta attuppgav
beordrats beståLars T Detta visade sig konkret inte änetc.av av mer

påstående Lars T och Christer vid oklar tidpunkt fleraett attom en
år före mordet, talat under vissa angivna förutsättningar mördaattom
statsministern. innehållerFlera S:sPer motsvarandeutsagorav en
spännvidd t vad han förtäljt mordvapnet, liksom platsen därex om om
det skulle ha kastats.

den angivna måsteMot bakgrunden trovärdigheten i Per S:s
Ävenfråga.uppgifter i karaktären del uppgifter desättas gör attav en

måste ifrågasättas. S lågPer sig hela tiden ha vetatuppgav vem som
bakom vidhållit.mordet. Denna uppgift har han I det sista förhöret fick
han frågan:Jan Danielssonav

såvittvad du förstår,Men det innebär, jag Christersäger P slut-närattnu,
dåligen för förvånad,mordet, blev du inte det hade duutan vetatgreps

hela tiden, lågdet han bakomatt var som

MmPer

ÄrDanielsson: det uppfattatJan rätt

uppfattat.Per Det är rätt

Uppgiften ikan och för sig med sanningen överensstämmande.vara
vid värderingen måsteMen dess trovärdighet i beaktande vilkentasav

svår såutomordentligt samvetskonflikt Per S i fall befunnit sig i sedan
måste fråga1986. Man sig -inte minst med tanke hur S ageradePer

vintern 1996-97 angåendeoch hans tidigare framträdanden i media
bombmannen och Christer det troligtP han helt önskatär attom-

hållaeller kunnat inne såmed den sanning i fall hade anförtrottssom
honom, i samband med han ombud för Lars T närvaradet.ex. att som
då denne hördes i förundersökningen Christer i 1989.Pmot mars

måsteSjälvfallet beakta Per S kan ha känt rädsla för demävenattman
återigenhan hade med och det kan naturligtvis integöraatt ute-- -

förhållit såslutas det sig Per S trovärdigheten iatt sagt,som men
måste frånlikväl ifrågasättas.objektiv synpunktutsagan
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april 1986 lämnadeslutetS iTill det sagda bör läggas Peratt av
förståsåvitt kanimordutredningen pekadeuppgifter till manensom

Scientologikyrkan.riktning kapitel HFhelt se Avsnittannan -
måste tillförlitlighetderasför godauppgifter skulleOm Per S:s tas

dubbla budskapanvändeuppgivit TS har själv Larsbedömas. Per att
heller intekanmanipulerad denne. Dethade blivitoch han ute-att av

få deteftervärlden velatinförden dödssjuke Lars Tslutas attatt
något HDstatsministermordet,framstå bidragit tillhan somsom om

isakinneresningsbeslut. Danielssonframhöll i sitt Jan sammavar
avvisade den hypo-kategoriskti och för sigförhöret med Per som

oproblematiskverkartill Christerrelation Pheller Lars TzsIntetesen.
del pekari dennafrån synpunkt. Vad Per S berättat närmastdenna

Även dettaförsmådd Christersåg eller sviken P.sigTLarsatt avsom
sade till Perså inverkat det Lars Tkan i fall ha

måste meduppgifter bedömasS:ssagda medför PerAllt det att
framgått så, mycketförhåller det sigförsiktighet. Samtidigt att avsom

förhållanden, vilketkändatill polisenS uppgivit ansluterdet Per av
övergripande inne-tillförlitlighet.uppgifters Deni fall dessaökar vart

begåpåverkat mordet,Christer PTi S:s Larsbörden Per attutsaga, att
motiv-iutredningen hypotesfunnits med ilängehar sedan som en

Även åtskilligt det Per Sskulle misstrodiskussionen. upp-avom man
skullenågot berättelsenskäl heladet integivit, finns att tro att vara

hand-dokumentation i formalltför mycketfinnsgrundlös; det avav
imaterial stöderfrån fakta i polisiärtochlingar Lars T stommensom

sådanhysaskulle ha anledningförS:s berättelsePer attatt enman
tillskott tillfår därföruppgivit haVad Smisstanke. Per gett ettanses

begått dådskulle hadärest hanChristerspekulationen ettatt avom
frånpåverkandet resultatskulle ha kunnatdetta slag, göra ett avsom

anledning Per S:ssamråd funnitshar därföreller med Lars T. Det att ta
falsifiera deelleråtgärder beläggaoch vidta förberättelse allvar att

uppgifter han framlagt.
i övrigt proble-berättelseFrån S:sutredningens synpunkt Perär

länge bedömtsedanharmatisk i följande hänseende. Inom PU man
ingivelse,handlatgärningsman,hypotesen somsomen ensamom

Misstankendärefter.sannolika och sinaden motstyrtmest resurser
begått brottetåtalet han1989bygger alltsedanChrister P att
vid biografenfått Olof Palmesedan han slumpspontant, seav en

sågsådan inledningsvis,deni fallGrand. S:s berättelse,Per utvart
går inte ihopplanlagt. Detmordet skulle ha varitinnebar däremot att

inte plan-alltså sannolikhetdet med allmed PU:s är att varsyn, som
första förhöretfall i detointresse för iFörhörsledamaslagt. att vart

gåttS skulle hafrågan enligt Perhur planläggningenfördjupa sig i om
i detta ljus.till kan ses
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Förutom vad trovärdighet och tillförlitlighetsagtssom ovan om
alltsåtalar det svårligenkänt för gåttdet kanär ha till detattsom

den fulla versionensätt SzsPer berättelse innebär. I slutetsom av av
det förhöret frånföll för övrigt Per S i praktiken uppgiftensenare att

frågadet skulle ha varit planerat brott.ettom
Det därmed kvarstår den övergripande berättelse Per Ssom av

lämnat Christer ståttskulle påverkanP ha underär stark Larsatt T.av
Denna misstanke har alltså länge hyst inom fårPU, den sägasman men

någonha i mån stärkts vad Per S uppgivit.genom numera
Utöver det sagda SzsPer uppgifter visst ytterligare förstödsynes ge
Christer allmänt tillgångP kan ha haft till Uppgiftenatt sett attvapen.

hämtats hos Sigvard C det SPer beskrivit fram-ett sättvapen som
står fullt möjlig. övrigtI beakta Larsär Tzs ochsöneratt att ytter-som

någonligare tillfrågats det funnits eller förekommitperson om vapen
Ingarö-fastigheten, detta lett framåt.utredningen Det harutan att

också gjorts omfattande resultatlösa undersökningar fastig-men
heten.

Övriga uppgifter relationen mellan Christer P och Lars Tom

framgåttSom i redogörelsen för de uppgifter Sigvard C lämnatovan
framförde denne redan i oktober 1988 Christer P stod under Lars Tzsatt
inflytande Relationen mellan Christer ochP Lars T sedermeraärm m.
utomordentligt väl belagd, bl.a. de uppgifter S lämnat.Per Mengenom

Agneta A, Ingaäven Anette B, Harri S m.fl. har hörts detta ochom
givitalla ungefär allmänna bild.samma

En sammanfattande bedömning uppgifternas utredningsvärdeav

Utredningen kring Christer relationPzs till Lars T har detgettm.m.
entydiga resultatet Christer allmäntP mycket låtitväl kan ha sigatt sett
inspireras Lars Tzs väl belagda myndighetshat. Hypotesen attav
Christer skulle låtaP ha kunnat sådant hat komma till utlopp iett
impulsiva gärningar, den statsministermordet skulle kunnatypav som

resultat så långthar vunnit stöd. Själva hypotesen förut-ettvara av,
någotemellertid helt nämligensätter Christer Pannat, att vet attman

dådutfört detta och söker förklaring till varför han kan ha gjort det.en
Så länge detta inte belagts hänger månoch i viss utred-resonemangen
ningen kring Lars T i luften. Relationen i sig bevisar ingenting. Det gör
inte heller det allmänna inflytande mångaLars T enligt uppgiftersom
haft Christer P. Detta gäller iöver synnerhet huvud-om man som
hypotes har mordet inte planerat, modus operandiatt utan attvar var
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inflytandeså litet förfall finns mycketslumpens verk. I annatutrymme
sådant.från allmäntsida mycketLars Tzs än ett

likvälhade har detrelation Christer och Lars TMed tanke den P
uppgifterderesningsansökanvarit befogat undersöka den. I sägs attatt

tyd-från den tänkta motivbildenharS förmedlat Lars TPer gettsom
Christer P:s och LarsAllmänt har kunskapenligare konturer. sett om

Utredningsin-dokumenterats.fördjupats inte minstrelationTzs samt
i sinbakgrund Svea hovrättdel kani denna även attmotsatsema avses

måste inte visats,ansåg tillmätas betydelse detdetfriande dom attatt
något motiv mördahaftgjorts antagligt, Christer Peller attattens

statsministem".

påChrister tyderuttalanden PUtredningen avseende attav som
begått mordetdenne

kommit fram i denna delför uppgifterdeDet avsomgemensamma
gjort,Christer P skall hauttalandenutredningen deär att somavser

begått gjortmordet ellerinnebörd hanuttalanden sättannatattav
gärningsmannen.medgivanden kan tolkas han ärattsom som

Så länge det,utredningsvärde.Uppgifter detta slag kan ha ettav
påståenden enstaka uttalandensighittills, endast rör somom omsom

förade dock knappastfyra ögon, kanskall ha gjorts mellan anses
framåt.utredningen nämnvärt

Övriga resningsmaterialetdelar av

styrkande Christeråberopades resningansökan tilliHLennart attav
felaktig. Enligthem mordnattenuppgift han komP:s när varom

vidsig Christer lägenhetUlf befann i P:sskulle Sp,Lennart H som
falskt i dennahan vittnadeför Htidpunkten, ha berättat Lennart att

till detta.fråga hade tvingat honomoch det Christer Patt somvar
konstateratredanUtredningsvärdet i detta begränsat. Det ärär att

ansåg Christer P:salibi. Svea hovrättChrister saknarP även att
alibi. harförhållningssätt försökte skaffa sig HDintryck hanattgav av

haftframhållit oskyldig kan haChrister ävenPatt somnumera
förhållandet haft tillfälle i tidundanhålla hanvilja detanledning attatt

begå brotten.och attrum
låg; typiskt skall denuppgiftTillförlitligheten i HzsLennart är sett

förhållande skalldetanvändas liggerbevisning närmast somsom
fråga Ulf Sp. docki Handärvid borde komma ärstyrkas. Den ärsom

åberopad i sammanhanget.inte
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Uppslaget med de fem ungdomarna Thomas B mfl. intressantär- -
bl.a. det visa det kan finnas okända intressanta vitt-att attgenom synes
nesmål oredovisade långmycket såtid efteräven uppmärksammaden
händelse detta mord.som

vittnesmålenEtt tillföra fakta. Det finns ingapar av synes nya
tidigare rapporterade iakttagelser så detaljerat beskriver hur Olofsom
Palme reagerade vid skottet och hur han föll till marken. Ny är även
uppgiften ståttdet inte skulle någonha makarnaatt näraannan person
Palme; de hörda sig till och med helt bergsäkeren av uppger vara

det stod ingen precis, inte inpå i varje fall".näraatt
Det sistnämnda illustrerar det problematiska med vittnen som an-

såmäler sig Uppgiften någondet inte fanns i närhetensent. ärattom
uppenbart felaktig. Det finns flera ögonvittnen gärnings-settsom

platsen. Det vidare skottetär avlossades närautrett attmannen
håll. Gämingsmannen tvåsköt dessutom måsteskott och uppehållitha
sig i Palmes närhet efter det Olof Palme fallit till marken. Denparet att

måsteOlof Palme falla, således också ha kunnat gämings-settsom se
Så långt efteråthär finns det ingen möjlighet utreda hur detattmannen.

kommer sig dessa vittnen likväl inte någonsig hasägeratt settnya som
kunde gärningsmannen. I den meningen framstår det de be-vara nu

omöjligt frånbearbetarättar utredningens synpunkt. Slutsatsenattsom
kan iakttagelser detta slag farskvaror, måsteäratt tassynas vara av som

hand omgående, förlorar de med tiden sitt värde.om annars

6.3 Sammanfattande anmärkningar om

utredningsläget beträffande Christer P

Den bevisning rättegångarnai åberopats Christer P kan delasmotsom
avsnittfin i följande

O Alibi för Christer P

Gämingsmannens vid Grand före och efter filmföreställ-närvaro
ningen

frånVägen Grand till brottsplatsen

Brottsplatsen

Motiv

Vapen

4 Jfr redovisningen i HD:s resningsbeslut.
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alibi ochsaknadefann Christer PSvea hovrättAlibi för Christer P. att
sådant.skaffa sighan söktbeteende intryckdennes ettattatt gav av
någon för-inte lett tillutredningen harden fortsattaResultatet av

bedömningen.ändring denav

styrktfann inteGrand. Svea hovrättvidGärningsmannens attnärvaro
omkring klbioföreställningenvid Grand föreChrister befunnit sigP

hanförelåg sannolikhet föransåg betydandedet21, attatt enmen
omkring kl 23.efter föreställningenbefann sig där

Christerbefann sig Pfrån vittnet Fuppgifter det EvaEnligt nya
bevisvärdet i dettabedömdeomkring kl 21. HDutanför Grand som

itillförlitlighetenbedömninggjorde ingenHDbegränsat. upp-av
gifterna.

Christer viduppgifter PG lämnathar LennartUtöver Eva F om
vår bedömning bortse.Från enligtdessa kanGrand. man

pekadeLjubisa NVittnetfrån Grand till brottsplatsen.Vägen ut
Palme deefter makarnaföljaden han närChrister P settsom man

bit söderpå sida,korvkiosk Sveavägenshanspasserade västra en om
någon kunde drasansåg säker slutsatsinteSvea hovrättGrand. att av

vittnesmål.Ljubisa Nzs
tillkommit i denna del.utredning harIngen ny

hondenChrister PLisbeth Palme pekadeBrottsplatsen. ut mansom
beskjutna. SveablivitOlof Palme hadeefter det hon ochiakttagit att

hon kundeförelåg betydande föransåg dethovrätt utrymme attatt ett
Från fanns ingetmordplatsenidentifieringen.misstagit sig vidha annat

VittnesuppgifteranledningChrister Medutpekande P. omavav
intedetsig, uttalade hovrättengärningsmannens sätt röra utrettsattatt

kundeså detkarakteristisktChrister rörelsemönsterP:s attatt var
identifiering.förtill grundläggas en

med 95Leif sigbrottsplatsvittne,Ett procentsnumeraanser
Ännugärningsmannen.identifiera Christer Pkunnasäkerhet ettsom

på-sigChrister P:shar uttalat röramordplatsvittne, Jan A, sätt attatt
frånuppgifterG har lämnatgämingsmannens. Lennart ävenminner om

vittnen Bennytillkommithar vidaremordplatsen. Det tre nya -
ovanförChrister Psig haoch Bertil BChrister K möttsägersom-

efter mordet.närhet,i MalmskillnadsgatansTunnelgatans straxtrappor,
frånuppgifterna vittnenaresningsbeslut bedömthar i sittHD att

skullesådana sannolikt dedetBertil inteChrister och B ärK attattvar
varit kändauppgifternaChristerfällande domtillha lett mot omen

ställning tillledamot HDprövning. Endastvid hovrättens togaven
uppgifterdessafrån bedömdeLeif och Jan A. Hanuppgifterna L som

någottillförtshaskulle kunnaför bevisningenalltför osäkra att anses
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RÅavgörande frånUppgifterna Benny P bedömdes intenytt. av som
tillförlitliga; åberopadesde inte i resningsansökan.

Även från utredningssynpunkt måste samtliga uppgifter bedö-nya
Frånosäkra. vissa, Lennart Gzs, kan vårenligtt.ex.mas som man

mening helt gårbortse. Det därför inte någon bestämdatt ange syn
huruvida brottsmisstankama någonChrister P i beaktansvärd gradmot
påverkats det framkommit efter rättegången i Svea hovrätt.av som

EnligtMotiv. Svea hovrätt hade det inte visats eller gjorts antagligtens
Christer hade haft någotP motiv mörda Olof Palme.att att

fortsattaDen utredningen har i denna del inriktats på Christer P:s
relation till Lars med antagandet denne elleratt sättett annat

påverkatskulle ha Christer begåP mordet.att
ansågHD den bevisning i åberopadesdetta hänseende iatt som res-

ningsärendet inte någonhade tyngd och det intestörre sannoliktatt var
dess förebringande i hovrätten skulle ha ändrat den friande domen.att
Från utredningssynpunkt har bilden Christer P:s och Lars Tzsav

relation förtydligats fråndel. Det PU:s synpunkt motivetantagnaen
framstår dock inte psykologisk hypotes.änsom mer en

Vapen. Enligt Svea hovrätt utredningen inte något konkret belägggav
för Christer tillgångP mordkvällen hade till skjutvapen.att Hovrätten
framhöll det inte fanns utredning han tidigare sigatt använtattom av
handeldvapen och det framkommit tydde hanatt närmast attsom
inte intresserad skjutvapen.var av

konstateradeHD i resningsbeslutet det saknades "varje helstatt som
utredning visar Christer den 28 februariP 1986 faktiskt hadeattsom en

Palmemagnumrevolver med vilken han kunde skjuta makarna
Den fortsatta utredningen vapenfrågani har i princip inte lett till

kunskap förelågden rättegångarna,vidän dvs. det hosannan attsom
Sigvard C eller i kretsarna kring denne fanns tillgånggod till vapen

det för Christer i förP och sig inte skulle ha någraerbjuditsamt att
svårigheter skaffa framstörre Att Christer P skulle haatt ett vapen.

varit ointresserad skjutvapen framstår dock bakgrundmotav av senare
tillkommen utredning osäkert.som

Denna del såledesutredningen har inriktats på identifieraattav ett
ÄvenChrister P skulle kunna ha haft tillgång till. denvapen som

frånomvända och utredningssynpunkt frågan,angelägnaän näm-mer

42 Formuleringen kategorisk och kanär omfatta allt utredningsmaterial,synas
således de uppgifter från Sigvardäven C HD:s majoritet inte beaktade isom
själva resningsprövningen. Det kan i alla händelser konstateras den ledamotatt

bedömde Sigvard Czs uppgifteräven gjorde bedömning medsom samma an-
vändande formulering.av samma
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föremålligen finna det faktiskt har varit föranvänts,att vapen som
utredningsåtgärder.omfattande inte redovisade i resningsan-Dessa är

någotsökan; de har inte lett till konkret resultat.

i de brottsmisstankar förelegat ChristerKärnan Pmotsom synes
därmed kunna sammanfattas i följande punkter.

Christer har utpekats gärningsman Lisbeth Palme,P ettsom av
såutpekande dock inte tillförlitligt det kanatt ensamtansettssom

bevis för hans skuld.utgöra

påGämingsmannen enligt Vittnesuppgifter sig ihar rört sättett som
för visaroch sig överensstämmelser med Christer P:s sätt röraatt

sig.

Christer har utpekats närvarande utanför biografen GrandP som
omkring kl 23 gjort det vid domstolsprövningensättett attsom

ocksåbedömts mycket sannolikt befann sig vid denhan därattsom
tiden.

mordområdet,4. Christer befann sig under mordkvällen i det harP
vidgåtthan själv och det stöds utredning.av annan

Christer inte alibi för mordet, försökt skaffa sigP har han harmen
sådant.ett

förhållandet bevis iEndast punkt 1 skulle kunna styrkas,utgör, ettom
mening omständighet vilken kan sluta sig tillvedertagen en attav man

begåtthan mordet. faktiska omständigheter kanResten utgör som
gradbelagda med hög sannolikhet och i varierande ut-anses av som

sträckning Christer kan gärningsmannen,pekar Pattmot vara men som
påkan förklaras andra sätt.även

frånUtöver detta finns bevissynpunkt periferahel delen mer
omständigheter ha haft inverkan hur brottsmisstankamasom synes

Christer Utredningen omfattatP värderats i olika sammanhang. harmot
undersökning det slaget. Vad det sigomständigheter rör ärav omav

Christerbl.a. personlighet, psykiska och kriminellaP:s umgängestatus,
historia hans beteende efter mordet Olof Palme.samt

Omständigheter därvid intresserat ingetdet slag PU harav som
egentligt bevisvärde. utredningsvärde; detDäremot har de ärett av
värde den vilken brottsmisstankaratt veta motom person, annan
grund föreligger, till sin karaktär, och historia skulle kunna tänkastyp

begåttha brott det utreds. Därmed inte allt dettaett sagt attsom som av
föremålbör Beträffandeslag till för utredning. Christer P tordegöras

intresse för hans delvis ha sin grund i det uttalandePU:s etc,person
gjorde hadeSvea hovrätt i sina slutöverväganden, detatt somom

"framkommit Christer livsföring förtids-P:s personlighet och enom -
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pensionär missbrukat sprit och narkotika talar hanattsnarast motsom -
begåskulle brott det aktuella". Det naturligt utredare,ärett attsom nu

frånuppfattat detta ställningstagande ihovrättens sida saksom som
tvivelaktigt, har inriktat sig belysa de omständigheter dom-att som
stolen härvid uttalade sig I alla händelser visar hovrättens uttalandeom.

ocksåomständigheter detta slag kan tillmätas betydelse vidatt av en
rättslig prövning.

uppgifter måsteDe kring Christer Pzs framkommitperson m.m. som
i fall i riktningpeka den hovrättenänvart numera anses annan angav.

innefattar ingetDetta ställningstagande till hovrättens bedömning, som
på rättegången.endast grundande sig framkommitvad under Avsom

Riksåklagarenintresse i det sammanhanget i resningsansökanär att
målet,tydligt markerade resning beviljades, skulle drivasatt ettom

Riksåklagaren framgår1989; vad deklarerade bl.a.änsättannat attav
rättegång avsåghan till eventuell kalla vittnen till styrkandeatten ny

omständigheter det slag diskuteras.av av som nu
Betraktar kärnan i brottsmisstankama Christer till-Pmotman

med uppgifterna hans det tydligt denär attsammans om person m.m.
utredning bedrivits till förstyrkande han i och sig skulleattsom av

begåkapabel mordet den fylligare Situationendelen.utgör ärattvara
därmed den det finns del mjukdata kan anföras till stöd föratt en som

Christer P kan gärningsman, samtidigt det saknasatt vara som
bevisning till styrkande hans skuld.av

årenUtredningen Christer P har dragit Vidmot storagenom resurser.
måstebedömningen rimligheten häri beaktas den lett tillatt attav

brottsmisstankama Christer successivtP stärkts, särskiltmot genom
målsägandens utpekande. Mellan 1989 och 1997 skillnaden i miss-är

påfallande.tankarnas i förstyrka och sig inte Vad därvid börävensom
Vårbeaktas brottsmisstankama heller aldrig har försvagats.är att

måste utgå från förhållandetbedömning, det enligtdet svenskattsom
möjligt driva brottsutredning vidare denrätt är ävenatt moten som

frikänts för brottet, det ända sedan mordet och alltfort har funnitsär att
och finns skäl vidta utredningsåtgärdvarje laglig kan kastaatt som
ytterligare ljus misstankarna Christer ligger i sakensP. Detöver mot

många sådana åtgärder någoninte har lett och delnatur att vart att en
efterhand ändamålsenliga;dem i kan verka mindre med den bedöm-av

ning vi det sig därför inte meningsfullt anläggaeller rättvistgör ter att
åtgärdersynpunkter alla de enskilda vidtagits.som
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Gärningsmannaprofilen7

innehållKapitlets

gärningsmannaprofilenkapitel beskriver arbetet med den s.k.Detta
åtgärder föranledde.GMP, inklusive de den

åtsåfinns flera skäl till jämförelsevisDet ägnaratt stort utrymme
på mångaGMP klargörandeGMP. Ett den upprättats sätt ärär att som

någotfå resultat;för den vill helhetsbild mordutredningensavsom av en
därför redovisar delar Ett skäl ärbl.a. stora extenso. annat att an-

finns illustreraför sig intressant. Det anledninggreppssättet tett attoss
frågan varför analysarbete detta slag färdigställ-detta och ettatt resa av

åtta år GMP-projektet tilldragitförst efter mordet. Ett tredje skäl ärdes att
uppmärksamhet och föranlett hel del spekulationer i den all-sig stor en

också fråndebatten. l det sammanhanget har det även, polisiärtmänna
såväl sådan. Vårhåll, produkten metodenriktats kritik mot motsom som

fördjupa förredovisning syftar här till bredda och underlaget den dis-att
angelägen och har räckvidd bortom denna utredning.kussionen, ärsom

åt åtGMP-metoden och GMPDen första delen kapitlet ägnas denav
GMP,denna mordutredning. Vi har själva granskat bl.a.upprättats isom

också amerikanskRRV-experterna, anlitaattmen genom exper-genom
fått låtit göra. Vi redovisartis, sig över översättning,yttrasom somen

Sammanfattande anmärk-synpunkter försöker rubrikendessa och under
reflek-ningar bidra iakttagelser ochäven till diskussionenatt genom egna

tioner.
åtgärder Palmeutred-l den andra delen redogör för dekapitletav

GMP-arbetet.ningen enligt vad uppgivits vidtagit resultatettsom avsom
återger uppfördesbl.a. i komprimerad form den s.k. kontrollistaVi som

på GMP, lista ieventuellt kunde stämmaöver en sompersoner som
blixtbelysning avgränsad del utredningsarbe-illustration tillger en aven

GMP-relaterade uppslagomfattning och förgreningar. Ett antaltets som
utförligt.för brottsutredningen redovisasvarit större intresse merav

Sammanfattandeunder rubrikenHanteringen vissa dem diskuterasav av
anmärkningar, sist i kapitlets andra del.

på med NN. DePersonnamn "kontrollistan" är ersatta personer som
på GA, GB, GC,förekommer flera benämndaställen är etc.
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Gärningsmannaprofilen7.1 i utredningen av

påmordet Olof Palme

Om metoden7.1.1

har,PU nedan skall redovisas, till förstöd utrednings-närmaresom
låtitarbetet utarbeta s.k. gämingsmannaprofil GMP. polisensIen

kriminalunderrättelsetjänsten påmaterial beskrivs GMP-metoden
sättföljande

En GMP kan definieras ett polisiärt spaningsinstrumentsom
bestående demografisk, social och beteendemässig beskrivningav en

brott.2sannolika gärningsman till Till grund för GMPmest ettav en
ligger bl.a. brottsanalys, definierad en systematisk analysen som av
all tillgänglig information brottsplats och offret för brottet samtom en
iakttagelser gärningsmannen med syfte beteendemässigtattav
rekonstruera brottet, dess förspel och efterspel med avsikt kunnaatt
klassificera brottet, klarlägga dess motiv och kunna beskrivaatt att en
GMP.3

I allmänna brukar ibland beskriva GMPtermermer man en som en
"psykologisk fantombild. En vanlig fantombild bygger Vittnesupp-
gifter förövares utseende. Om sammanställer vittnesettav en man
signalementsuppgifter kan påkonstruera bild grundval dessaman en av
uppgifter fler och entydigare uppgifter, desto tyd-sammantagna;

På någon månligare bild. i motsvarande kan sammanställasättett man
de psykologiska och beteendemässiga data kan utläsas kringsom en
brottslig gärning och dessasammanställa till bild profil huren av- -
gärningsmannen kan tänkas och fungera människa.vara som

kriminalunderrättelsetjänstensI material följande beskrivningges av
arbeteförhållerhur GMP sig till traditionellt kriminalpolisiärten

Poliser frågan:ställer sig alltid Vem har gjort detta brott Svaret for-
muleras ofta i allmänna och använder sig sin erfarenhet förtermer man av

mångaskapa bild gärningsmannen. fall detta tillräckligtIatt ären av en
effektiv metod för komma till lösning. finns polisiäraDetatt gotten om
spårhundar med god för kriminellas beteende och intuitivnäsa närmast
kunskap den specifike förövaren finns söka. Den arbetsuppgiftattom var

Åsgård,Ulf Om brottsanalys och gämingsmannaprofiler augusti 1995, s.
Åsgårdskriften in i samband med Ulf och Olsson för den tidigareJanattgavs

Palmekommissionen i augusti 1995 presenterade den gämingsmannaprofil de
utarbetat PU:s uppdrag.
2 A.a.s.
3 A.st.
4 A.st.
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såofta pressandedockgripahar snabbt gärningsmannen är attattman -—
sökandefrån ibland allt desperattill itvingas hoppa etttuva tuva merman

isådana det finnas värdesituationer kanefter gäckande skugga. I attetten
systematiserad kunskapbaseradeftertänksamt utföra analys omenmer

fåDå full-kandet aktuella brottet.brottslingar ochbrott, ett merman
scenario för brottet.ständigt

inledande skedesåledes i akut,inte redskapGMPEn är ettettett av
delvismetodiskt ochsystematiskt,spaningsarbete sättutan ett att
alltidalltid har gjort ochkriminalpoliserförutsättningslöst detgöra som

görazsmåste

frågar människapåpekades alltid sig vilkenpoliserinledningenI sortsatt
århundradenaunderbegått i enlighet med det harbrott ochett mansom
frågan. Dettatekniker för finnaolika arbetsmetoder ochfunnit svaretatt

framgångsrikt metoderarbeta. Devariti huvudsakhar sätt attett som
fungerandekompletteringar tillegentligen barahär utgörpresenteras en

tillförs och systematiken ibeteendevetarkunskapermetodik ipolisiär det att
effektivi-Erfarenhetsmässigt leder detta tillförbättras.arbetsmetoden en

polisarbetet.sering av

uppenbarligenGMP,fantombilden, dvs.psykologiskaDen är mer
därförhaltarvanlig fantombild. Liknelsentecknakomplicerad änatt en

i GMPprecisionen i de antagandenförväntningarna görsoch som en
alltförhär slagetuppfattar liknelser detbli förkan lätt stora avom man

nedz°förväntningarnamaterialbokstavligt. polisensI tonas

såväl iprofileringsmetoden harmassmediala skildringen tyvärrDen av
överdrifter dessromantiserad bild medSverige utomlands gett avensom

verket detunderdånig behandling självadess Ibetydelse och ärutövare.av
svårlösta varvidförsöka med brottkomma tillomständlig metod rättaatten

frånvaro.heroism lyser sininslagen medav

vidareredovisas heter detviss kritik metodensamband medl att mot

approxima-måste sannolikprofilenbeställt profilerDe ärattveta ensom
ändåkritiken bör detförringasyfte fokusera utredningen. Utantion i attatt
med-vetenskapframhållas konstprofilmakande är änatt somensnarare en
redanmånga polisorganisationer i världenför organisatoriska fördelar som

upptäckt.

5 A.a.s.
6 A.st.
7 15.A.a.s.
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sättsGMP-metoden beskrivs i allmänna ordalag följande

påMetoden bygger antagandet allt vi människor i livet utförs igöratt
våröverensstämmelse med personlighet i varierande grand uttryckersom

självständigt Tvångsmässigaagerande. brukar sällan ha oord-ett personer
ning sina skrivbord eller sig ostrukna skjortor.sätta Psykopatiska

har sällan och varaktiga relationer. Schizoida ärpersoner varma personer
definition inte sällskapliga. begårAvvikande ibland brottper personer som

ångestlösning, för förverkliga tvångsina fantasier, mångainre ochatt av av
begårandra skäl. När de sina brott genomför de dem sätt ärett som

bekvämt för dem och i överensstämmelse med deras behov och driftsliv.

Med relevant information handlingssätt och tillräcklig vaksamhet detärom
således möjligt sluta sig till vilken utfört vissatt typ av person som en
kriminell handling just på.det den utförts följersätt Därav antalettsom

förhållandensannolika och hur gärningsmannen bor och hur hanom var
framlever sitt liv andra sociala förhållanden.och demografiskasamt

Metoden har utvecklats under delen nittonhundratalet i USA,senare av
medel vid efterspaning gärningsmän sina brottettsom av som upprepar

seriebrottslingar. Metoden uppvisar flera påexempel mycket lyckade
ocksåinsatser, fall där profilen visat sig helt felaktig.men

I Sverige brukar den s.k. lasermannens slutliga gripande, efter det
begåttdenne antal invandrare, anförasatt ett stort attentat mot ettsom

första och lyckat exempel metodens användbarhet. Polisens
spaningar hade gångenden väckt intresset för densättannat person

sedermera dömdes, bl.a. fanns denne imed kretssom en personer som
disponerat bil hade vid flera brotten. Vidanväntstypen av en som av

förfrågan från de utredande polismannen den misstänkte stämdeen om
jakande.°med profilen blevöverens högsta grad Spaningsin-svaret

koncentrerades därefter denne så småningomoch leddesatsema mot
till gripande. Exemplet illustrera några kännetecken förett meto-anses
den. Den löste inte brottet medförde utredningen effektivise-attmen
rades. "Lasermannen" hade sannolikt gripits förr ändå,eller senare men

honom.profilen underströk vikten koncentrera utredningenatt motav
Det bör tilläggas denna beskrivning inte okontroversiell. En likaäratt-

vanlig uppfattning fallet med lasermannen i praktikenattsynes vara
redan löst gämingsmannaprofilen kom in i bilden.närvar

heltEn grundläggande förutsättning för GMP-metoden denär att
utförs hänsyn till och helt sidoblickar eventuella miss-utan utan mot
tänkta individer. Det kan illustreras med betydelsen fingeravtryckettav

8 A.a.s. 4.
9 A.a.s. 10.
m A.st.
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individensökerbrottsutredarenden vanligaMedanbrottsplatsen.
från GMP-synpunktinformationendenavtrycketbakom utanär

intressefrån synpunktendendetrelevans. Däremot är attav
någotkaneftersom detfingeravtryck, sägagärningsmannen avsatt ett

informationoförsiktig Attvarithanhur han etc.agerat, att omom
bestående värde,analysenexkluderasmisstänktaeventuella ett somger

efter hautredningenvilkenbasanalys, tilltill slagsden attgör ett
talasåtervända. materialspår polisenskan Ivisst attuttömt ett om

tid."långunderpå konserverasutgångssituationen det kansättet
datainte använderGMPså utarbetardeninte baraDet är att ensom

han eller honbetydelse ärmisstänkta, deteventuella är attstoravom
misstänkta kommerinformationfrån sådan Allkunskap.avskuren om

person, heterliknanderiktningileda analysenomedvetet motatt en
material. med kunskaputarbetasprofilEndet i polisens om ensom

vidliknashänseendet kunnai dethuvudmisstänkt ettsynesperson
kändvittnet redanvilken för ärutpekandevittnes somen person,av

har inteintresse,naturligtvis intesaknarUtpekandetmisstänkt. men
klassiskiutpekandeinformationsvärdealls ett ensomsamma

konfrontation.
framgångsrikt användandeförförutsättningarnaBeträffande ett av

något inslaghaaktuella börbrottetdetGMP-metoden sägs att av
psykopato1ogi.3 medkunna analyserasalla brottoch för sigI sägs

med ekono-effektiv. Brottalltid denintedet ärmetoden, är sommen
sinutökaeftersom önskansig illa,lämpamiska motiv attsägs t.ex.

diskriminerande be-så spridd tillräckligtallmäntförmögenhet är att---
åstadkommas metoden lämpapraktikenIskrivningar inte kan anges

kanIblandvåldtäkter eldsanläggningar.ochsexualmord,för mord,sig
muntlig ellerdet föreliggeranalyseras,utpressningsbrottäven om

bedömas.kommunikation kanskriftlig som
denseriebrott. MotutredningarMetoden har utvecklats vid av
försig bästbrott lämpardenbakgrunden kan det typen avsynas som

missuppfattningmaterialenligt polisensdockmetoden. Det attär en
visserligenföremål för GMP. Detsådana till ärbrott kanendast göras

i bedöm-säkerhetenkan ökamaterial,så seriebrott alstrar storaatt som
såinnehåller mycketi allmänhetenstaka brottningarna. Men ut-även

be-personlighet kanvalstrategier ochmotiv,beteendeslag attav
skrivas med andraanvändbarhetför metodensavgörandeDet synes

H ll.A.a.s.
‘Z A.st.
3 A.st.
M A.st.
15A.st.
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ord den mängd information kan utläsas, inte det i och förvara som om
frågasig eller fleraär brottsliga gärningar.om en

Den redogörelse vilken här citerats åter-relativt utförlig ochärur
hållsam. Likväl metoden den beskrivs i det svenska materia-synes som
let hemlighetsmakeridöomgiven viss mystik och delvara av en

Den möjligen saknar beskrivningnärmare metodernassom en av essens
bör besinna metoden polisiär ochär kriminellt tänkandeatt haratt personer

stark benägenhet studera och kartlägga polisens metoder i syfteatten att
raffinera sitt beteende i avsikt vilseleda och undkomma rättvisan.eget att
En detaljerad beskrivning kan därför inte offentliggöras.mer

GMP-metoden sammanfattningi

Som vi förstått polisens material och övrig information vi inhämtat
rörande det GMP-arbete svensk polis bedriver karakteriseras detsom
bl.a. följande.av

0 GMP-arbete bygger beprövade polisiära arbets- och tänkesätt
O GMP används för systematisera information brottatt ettom som

inte kunnat lösas snabbt

O GMPEn spaningsredskapär för effektivisera ochett underlättaatt
prioriteringar i utredningsarbetet

O En GMP inget bevismedelär och kan inte användas stöd för ettsom
åtal i domstolen, eftersom GMP aldrig bevisar något vissen om en
individ

O Den utarbetar GMP skall ha information eventuellasom en om
misstänkta

O För GMP skall bli användbar bör brottet innehålla någotatt en
inslag psykopatologiav

O Mord, sexualbrott och eldsanläggningar brott där GMP typisktär en
användbarärsett

0 GMP-metoden kan dåanvändas det inte sigäven seriebrott,rör om
så länge gärningen och gärningsmannen tillräckligt medavsatt
relevant information

0 Ju information brottet och gärningsmannen destomer avsatt,som
precis kan GMP blimer en

0 En GMP inte vetenskapligär produkten

16A.a.s. 16
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gärningsmannaprofilPalmeutredningens7.1.2

Allmänt

Ulfmed drpsykiatrikemochOlssonKriminalkommissarien Jan
Åsgård iGMPutarbetauppdrag1993fick i juni PU:s att en

vid dennaGMP-arbetepå Olof Palme.mordetutredningen varav
hadeantal GMPi Sverige;arbetsformetableradingen helttidpunkt ett

Olsson/Åsgård i fleraengageradehade varitochdock utarbetats av
dessa.

finns intaget iutdragfrån vilkenjuli 1993,promemoriaI etturen
ÅsgårdGMP-dokumentationen, förut-Ulfbeskrevslutligaden

föransåg förutsättningarnaallmäntför arbetet. Hansättningarna attatt
svårig-för vissavarnadegoda,ärendeGMP i dettautarbeta var menen

ÅsgårdUlfutgångsmaterialet enligtheter. En syntes magert,attvar
förränuppfattningansåg ha säkersig kunnanågot dock intehan omen

såväl haninformationdenproblemtagit del det. Etthan större varav
mordutredningenzredan besattOlssonJan omsom

viinformationmängddock ligga i densvårigheten tordeDen största som
gångsjälvfallet främst dengällermisstänkta. Dethar som enpersonom

tidigaregrundregel,sedvanligt GMP-arbetemordet.lagförts för I är somen
eftersom detmisstänktainformationpåpekats, inte deltaratt omavman

till dennaså profilenpåverkan antingentillvanligen leder att anpassas
från honom.den fjärmaseller attperson

Åsgård överkomliga. Hansvårigheter delvisdock dessauppfattade som
fåfrån skulle delsinom tidspecialister FBI ierfarnaföreslog taatt av

profilen.utarbetadebedöma denoch
diskutera-slutliga GMPi denEnligt vadinleddes.Arbetet sägssom

polis vid FBI:samerikansk1994 medjanuariarbetet ides resultaten av
precis gämingsmanna-kundeDärefterBehavioral Science Unit. meren

i februariför hela PUi sinpresenteradesprofil formuleras. Denna tur
iklarslutliga GMPoch denföljdeYtterligare bearbetningar1994. var

maj 1994.
exklusive bilagor. Här-sidor,116originalversionenGMP omfattar i

innehållersidor. Rapportentio"profilen mindresjälva änutgör enav
material ochmetoden,självaöversikt använtrelativt utförlig över

prominenta personer. Där-andraochtidigare mot statsmänattentat
krirninaltekniskaoffret ochkunskapföljer redovisningarefter omav

Åsgård,7 Gärnings-Brottsanalys.Olof Palme.MordetUlfOlsson ochJan
GMP, 132.mannaprofil citeras s.

8 132.GMP s.



850 Gärningsmannaprofilen SOU 1999:88

fakta, inklusive rekonstruktion morddagen och Olof Palmesen av
månadernaagenda före mordet. I angivna delar utgör rapporten en

sammanfattande redovisning centrala delar utredningen. Påav av
grundval sålundadet sammanställda materialet formulerades vissaav
hypoteser återkommervi till dessa strax.

Delar sålundadet framkommer i första tvåde tredjedelarnaav som
GMP redovisas i form vårtplats i betänkande.av annan annan

GMP:s rekonstruktion särskilt mordkvällen mycket detaljeradär ochav
det saknas anledning motsvarandegöra redovisning här. GMP:satt en
redogörelse för kända fakta offret innefattar omnämnandetävenom av
vissa spår, under rubriker Bofors-Indien affären; "Iran-Irak",som

ÄvenBaresic Ubåtsfrågan.och Palmehatet och Harvardaffären
berörs. Det genomgåendesigrör kortfattade beskrivningar.ytterstom

Från denna inledande del har vi allmänt från våraoch utgångs-
punkter följnoterat

Författarna konstaterar detta ärende eldorado för denäratt ett som
intresseradär vittnespsykologiska frågeställningar, mycketav att av

informationen värde för utredningenär den ställt till helutan attmen en
del problem. iakttagelser.Författarna hade därvid gjort följande

En del vittnen lägger till viktiga fakta vid förhör, aldrigsenare som
i samband förstanämnts med förhöret.

En del vittnen uppenbarligen sin information vid förhöranpassar senare
till information, fått frånde håll.annatsom
En del vittnen beskriver intressanta förhållanden, deras berättelsemen

helt eller delvis,motsägs, information från andra, skildrarav som
förlopp.samma

4. delEn vittnen lämnar information uppenbart ellerär nästansom uppen-
bart fantastisk.

förhållandenEtt antal anfördes för sig eller i kombinationsom var
kunde förklara förekomsten den otillförlitliga information för-av

fakta detta influtit i utredningen:menta sättsom

O S.k. pseudominnen: under inverkan andra informationskällorav
berättelsevävs förment självupplevda händelser kring liteen av en

kärna sanning och verklighet.av
0 Vittnens önskan hjälpa polisen lösa brottet, leder tillatt att som an-

passlighet de upplevelserna.av egna
O Mytomani och besläktade beteenden

‘9 GMP 23.s.
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sensationell hän-ochhistorisk0 kommaönskan näraVittnens att en
delse

arbetskamraterfrånmedia ochi vänner,O från rapporteringenInfluens
etc.

sinvilket imed dem,talatjournalisterpåverkats0 Vittnen har somav
påverkat vittnenashar utsagortur

tillkrisreaktionerfrån ordinärainstabilitet, alltO ochsjukdomPsykisk
schizofrenikronisk

belöningen0 följdGirighet till av

uppgifts-få förekommitnågra fallidet attFörfattarna konstaterar att
otillförlitligalämnatdemedgettochåterkommit till PU attlämnare

mod ochdetta krävtkonstateraruppgifterfalskadirekt atteller samt
civilkurage".sådantvisatfler habordemöjligensjälvövervinning -

ianvändasför kunnagodansågs tillräckligtkvalitetMaterialets att
föri ochbrister,dockdetavseenden fannsnågrabrottsanalys. I aven

intefallflertaletdet ibetydelse,avgörandeintesig numerasommen
åtgärdatmöjlighetfanns att

bevistade harPalmeñlmföreställningdenbesökareSamtliga paretav0
andrabesökareflertaletmedförhördetsaknasförhörts. Däremot av
ellergärningsmanochmellan offerGrand. Mötetföreställningar

Medbiografen.invidellerskett storhakankonspiratör
från dettaiakttagelserfrån Allabiografen.förföljdes Palmesannolikhet

intresse.därförområde bl.a.är stortav
saknastillräckligt belyst. Detintesituationekonomiska ärPalmesParet0

efterföre ochomständigheternaekonomiskaderedovisninghelt aven
finnsdetdocktyderinformationenövrigai den attIngentingbrottet.

förklarakunnaskulleomständigheternanågot ekonomiskai de som
brottet.

diskussioneraktuella sekretamordtillfallet,vidde,Redovisningen av0
utvärderad.slutligtinteellerofullständigOlof förde sigPalme tersom
gåtanssannoliktintesåförståeligt och detdet är attärDet svarär att

uppnå.svår Dettasäkerhetfullständig äravsnitt attfinns i detta men
73.2‘vidarediskuteras s.

2° citeratsoch ävenberörtsharhärdel det sägs24 EnGMP somavs.
vårt betänkande.iandra ställen

21 dettadiskussionåterfinns den73motivProfessionellarubrikenUnder s.
mordutredningstårÄven motivenprofessionelladepå: det gällersyftar när en
politiker,Betydandesvårigheter.inför stats-prominentrörande storapersonen

kon-sekretadagligenharhörde,tveklöstOlof Palmekategorivilkentillmän,
doldadelvisellerhelthändelseförlopp,i äroftadeltar mycketochtakter som



852 Géimingsmannaprofilen SOU 1999:88

En rekonstruktion brottet, med hjälp offrens kläder, hade0 av av sanno-
likt varit till viss hjälp. sådanEn rekonstruktion skall dåske men

slutligen sammanställdesrapporten den inte genomförd.ännu Detvar
gjort, vårär anm.numera

påtagligtI många förhör med vittnen har inte vittnenas0 klädsel,egen
karakteristika i övrigt och ofta inte heller deras beteende redo-eget
visats. Denna brist försvårar påtagligt möjligheterna särskilja deatt
olika aktörerna i förlopp, vilket delvis förutsättningett förär en en
rekonstruktion brottet och dess preludier.av
Lisbeth Palmes bakgrund och personliga förhållanden ofullständigt0 är
belysta.

Det har inte någongenomförts rättsmedicinsk undersökning Lisbeth0 av
Palme. Fotografier hennes kläder och information från rättsläkarna,av
har måni viss kompenserat denna brist.
En samtidshistorisk analys det kallats palmehatet0 och mät-av som en
ning dess utpräglingsgrad under Palmes sista levnadsår hade varitav av

värde för förståstort närmare vad eventuelltatt eller motiveratstyrtsom
gärningsman. ---en

Avsnittet andra avslutas med jämförelseattentat mellan dessaom en
lyderzoch mordet Olof Palme.attentat Den

Flera skillnader framkommer jämförnär mordet Olof Palme medman
mord andra prominenser.

Det ovanligtär utförs det någotfinnsatt0 attentat skyddutan att av
offret.

Det ovanligtär såsker kvällen.att attentat0 sent
Det ovanligtär offrets hustru attackeras honatt äveno närvarande.ärom

för omgivningen och allmänheten. Detta innebär självfallet inte nödvändigtvis
sådana kontakter skulleatt tvivelaktiga, detvärtom sannolikt ofta förut-ärvara

sättningen för framgång i diskussioner framtida avtal och andra förbindel-om
mellan organisationer och företag.stater, Men sådanaser kontak-artenom av
i efterhand, skall kartläggas iter, det goda syftet kartlägga bakgrunden tillatt

mord, kan det väl tänkas fleraett potentiella uppgiftslämnareatt riskernaväger
med avslöja sin informationatt värdet mordet klarasmot särskiltattav upp, om
de med viss grad sannolikhet känner sig säkra deras informationav att

Återigen,saknar värde. i fallet med den privata informationen, finns riskensom
den inte har helhetsperspektivetatt underlåter lämna väsentligsom att

information. En politiker Olof Palmes betydelse dessutomär inblandad iav-
så antal händelserett karaktär,stort öppen där meningar går isär värdetav om

och hans handlande svårtnyttan det blir värdera måneget i vilkenattav att ett
motiv skulle kunna finnas i det eller andra händelseförloppet.ena
22GMP 36s.
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mordet.motiv tillidentifierbartlättfinnsdet inteovanligtDet är ettatt0

några andradärförförhållanden tillkommerovanligaföljd dessaTill av
på Olof Palme.mordetkarakteriserarförhållanden som

sitt offer.kommit ovanligt näraharGärningsmannen0
befanndenskjutamöjlighetharGärningsmannen att somgetts person,0

offret.sig närmast
från platsen.flykunnatharGärningsmannen0

spaningsmord.blivitdärförharAttentatet ett0

gämings-ochbrottsanalysensjälvaföregickfyra hypoteserDe som
sätt.följandeformuleradesmannaprofilen

uppdragandrasageradegärningsman,skötsOlof Palme somav en
hade hjälpgenomförandeplanering ochbrottetsunder helaoch avsom

andra.
initiativandrasageradegärningsman,skötsOlof Palme somav en

underandrahjälphadekartläggningunderoch sommenavsom
ensam."genomförandet var

initiativ ochageradegärningsman egetOlof Palme sköts somenav
Palmedjupgående hatmotiverad motgenomförde brottet ettavensamsom

sig självuppmärksamhetenrikta attsöktdärför han motoch genomatt
Olof Palme.prominentdöda t.ex.personen

antingengärningsmanskötsOlof Palme4. somav en
andra ellerhaft uppdragheltageradea avmenensam,

Grand.biografenkringagerademed andratillsammansb

erfaritnågon medagerandeuppstått sedanskulle hamörda PalmeIdén att
biografen.påbefann sigPalmeatt

hypoteser,tänkbarateoretisktantalnaturligtvisfinnsHärutöver stortett
långtorimligheterfallersjälvmord,möjligheten arrangerat somt.ex. av

prövning.seriösförinnan de utsatts en
övriga,dealternativ 3handvi i första prövat motvårt analysarbete harI

sofistike-gradstorlek ocholikakonspirationersamtliga utgör avavsom
alternativenolikaför deförutsättningarnasåledes undersöktVi harring.

2- 76GMP s.
24 såväl före-ifall,dettaIfogat kommentaren:hypotesTill denna är som

hemligförhållanden ärfinnas i naturmotivet ytterstgående fall, skulle som av
till.kännerbegränsad kretsmycketendastoch ensom

25 skulleoch 4 bfall 4Motiven ifogat kommentaren:Till denna hypotes är a
specifiktellerpalmehateteller berosekret annatantingen mernatur avvara av

sakfråga.någoniPalmeoppositioninnebärande starkskäl, mot
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och därefter letat igenom materialet efternoggrant information skullesom
visa dessa förutsättningar haftatt även motsvarighet i verkligheten.

Själva gämingsmannaproñlen och den brottsanalys vilken denna
återgesgrundats i följande avsnitt, alltså består utdrag GMP.som av ur

GMPUtdrag ur

Analys

Analysen materialet syftar till de hypoteserpröva ställdesatt iav som upp
föregående avsnitt. Den grundläggande frågan i materialetär kanom man
finna påtecken mordet genomförts grupperingatt gärningsmänav en av
eller inte. Detta avsnitt kommer beröra denna frågeställningatt antalettur
olika synpunkter. Det de tidsmässiga förutsättningarna,rör de personella
och materiella kraven, de motivmässiga förutsättningarna, de beteende-
mässiga och psykologiska förutsättningarna och fynden respektive avsak-
naden fynd i utredningens olika avsnitt. Analysen de olika hypo-av av

redovisas till följdtesema det sigseparat kompliceraderörattmen av om
sammanhang och delvis likartade förutsättningar viss överlappningär
oundviklig.

Sammanfattning grundläggande faktaav

utgångspunktMed i den tidigare redovisningen vi kanattanser man
fastslå följande:

Möjligheten makarna Palme skulleatt bio diskuterades0
första gången Lisbeth Palmes arbetsplats under eftermiddagen.
Den biograf då diskuterades Spegeln Birger Jarlsgatan.0 som var
Tanken makarna möjligen skulleatt Grand diskuterades0
första gången i telefonsamtal mellan Lisbeth Palme, från hennes
arbetsplats, och hennes flickvän, befann sig i sitt hem,sons som
vid l7-tiden.
Olof Palmes första kontakt med bioplanerna då han kom0 hemvar
vid 18.30-tiden.
När Palme diskuterade bioplanerna sinmed i telefonsamtal0 ettson,

därefter, nämndes bäggestrax eventualiteterna Spegeln och Grand,
intet bestämdes.men

2° Åsgård,Utdrag GMP Jan Olsson och Ulf Mordet Olof Palme.ur Brotts-
analys. Gärningsmannaprofil 77-110, avsnitten Analys och "Gärnings-s.
mannaproñl, 115-116, Slutsatser ochsamt Rekommendationer. Dets.
mellanliggande avsnittet Utvärdering analysen, berör samarbetet medav som
FBI, tas upp senare.
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forts.Utdrag GMPur

redan köpthanberättadetelefonsamtaldettaUnder attsonen0
började kltroddehanZLIS-föreställning,till Grandsbiljetter som

21.
underföre kl 20fattadesGrandskullemakarnaBeslutet att0

emellan.diskussion demen
medtelefonsamtaliAspling,delgavs ingenbeslut utöverDetta att0

gå, fickmakarna vägtillanslutning attOlof iPalme, att var
specifikation.bio,skulle närmarede utanveta att

varithem harmakarnasellerarbetsplatsLisbeth PalmesVarken0
övervakade.elektroniskt

PalmeOlofmördadeeller vilka ändettaSlutsatsen är att somvemav
honomträffadefrån ellerhemmethonomförföljdeantingen

alternativtGrand,biografenoch attnågonstans mellan hemmet man
slås fastdetkanVidarefilmens slut.efter attförstträffade Palme
eller i dessbiografenvidmörda Palmeplaneratinte kan ha attman

dit.Palme kornföre detnärhet, att

konspirationshypoteserPrövning av

konspirationensmedi enlighetanalysendelasprövningI denna upp
faser --- .

Motivationsfasen

riktadenågra specifika hotintefanns det motmordettiden förVid
kändaförhållandenförelåg sekretheller natur,Olof Palme. Inte avav

någon reflektera överföranledde attomgivning, attPalmes som
Konklusionensituation.farofylldsig i potentielltbefannPalme aven

Palmebaradetspecifikt motivsådantfannsdetdetta är ett varatt om
konspireradesåi fall motdet, demkände tillsjälv utöver somsom

liv.hans

motivallmännafunnitskan hainte detutesluterDetta att mer
någonintefannsför mordettidenVidterroriströrelser.sprungna ur

till flerasympatisörerochaktivaterrororganisation,svenskkänd men
kanVidarelandet.ibosatta natur-terroriströrelserutländska manvar

videt,imedospeciñka motivsig rötterligtvis tänka samman-som
ellerinspireratSådana kan hamotivpalmehatet.ifattat begreppet en

gruppering kansådanslag. Enuddagrupperinginhemsk avannan
organi-ellermeningsfrändermedkontakterutländskaknutithaäven

intressen.sammanfallandesationer med
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Utdrag forts.GMPur

Således det iär och för sig tänkbart konspiration kan haatt en
iscensatt mordet och alla fråneventualiteter statsunderstödd terrorism

idealistiskaöver terroristgrupperingar till mindre professionella, imer
varje fall mindre erfarna, nationella grupperingar måste med i be-tas
räkningarna. Dessutom kan inte helt utesluta möjlighetenman av en
konspiration organiserad utländskt underrättelse- ellerett säker-av
hetsorgan.

Vi har tidigare konstaterat konspiration haratt, deom agerat,en
lyckats dölja motivet väl. Bland mångade nämnda motiven finns inte
något sig riktigt rimligt. Vid förhörenter med Palmesser rege-
ringsmedlemmar påfallandedet svårtär hur de har kommaatt ett
rimligt motiv. Däremot fleranämner eventualiteten terrorismav ren
knuten till ÄvenEAP, PKK, RAF eller det benämnt Ustasja.man om
det inte varit möjligt motivet direkt efter mordet, bordeatt dense av-
sedda effekten ha blivit synlig. Ingenting i den allmänna debattennu
antyder Palmes död haft specifika följder,att kan förklara hanssom
död.

Kartläggningsfasen

Det kan förutsättas sammansvärjningar haftatt stöd erfarnasom av
eller professionella inom området, sofistikeradeanväntpersoner
metoder i alla faser, fram till undanskaffandet bevis. såledesDet ärav
möjligt inte skulle spårupptäcka sådanatt organisation. Iman av en
de övriga fallen bör däremot kunna räkna med i eller fleraman att ett
avsnitt utredningen finna tecken bristande professionalism iav en
eller flera faser.

Förutsättningar för kartläggning

Man kan jämföra kartläggning inför mord med motsvarande arbeteett
inför kidnappning. sådanVid jämförelse framkommeren en att upp-
gifterna delvis olika. Kidnapparliganär måste för-ännuvara mer
beredd eftersom har för avsikt offret levande. När tillatt taman man
exempel studerar Kröcherligans förberedelse för kidnappningen av
Anna-Greta Leijon eller kidnappningen Exxon-direktör förav en
några år sedan, i USA, påfallandedet långär hur tid ägnademan
förberedelser. I Exxon-fallet rörde det sig minst fyra månadersom
förberedelser. Man försenades också Exxon-direktören inteattav var
hemma vid tillfällen då hade förberett kidnappningen. Totaltman sett

det sigrör fem månadernärmare innan kunde genomföraom man
attacken. Det tvåendast agerade, tidigare säker-vara personer som en
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forts.Utdrag GMPur

betyd-hetschef dennes hustru. kartläggningen Leijon deltogoch I av
ligt fler personer.

såväl kidnappningartyska stadsgerillan ägnade sigDen RAF som
bägge situationerna det veckor tilldirekt dödande attacker. I tog

månader till halvdussininnan slog och ett personer varman
hadeengagerade vid varje tillfälle. Vid attacken Herrhausenmot man

ned elektriska ledningen till bomben veckor innandengrävt mansex
visserligen parallell uppmärksamhet fleraslog till. Man ägnade

långförsvårar tid det i deoffer, vilket bedömningen hur tog en-av
skilda fallen. Vid Letelier engagerades kontrakt-attentatet mot ---

månader innan. tid användes förmördaren Townley Dennanära atttre
två offret.rekrytera ytterligare gärningsmän och kartläggaatt

skilda uppgifter kidnappa ochSlutsatsen detär även är attatt, om
ändå långså tiddöda direkt finns det uppenbara likheter och det tar att

något iförbereda attack slag. innebärkartlägga och Det atten av man
långt i tiden för upptäcka eventuelladetta fall borde bak att

förberedelser till attentatet.

svårtövervakningsarbete Palme bör rimligen ha varit arbeteEtt ettav
månadernatämligen och föreeftersom det kallt under veckornavar

för fastställa Palmes rutiner, tordemordet. Väntan i kall väderlek, att
försvårat situationenha praktiskt kartläggningen. denI över-vore

några få kringvakning inomhus föredra. finns lägenheterDetatt
övervakningsändamål.skulle lämpa sig förPalmes bostadshus som

syfte. finns antal kaféer ochdem har i detta DetIngen använts ettav
Västerlånggatan,på skulle tjänabutiker sidor kunnaömse om som

dedelvis syfte. finns inga antyderDet attrapporter somsamma
på dettaanvänts sätt.

Västerlånggatan frånsig ha godkröker Föröster.mot attnorr en
i invid Palmes behöveröverblick intressanta rörelser elleröver port

hållaförvistas medför inte räckerDetnära. attattman en person
övervakareeller lägenhetsfönstren under uppsikt. Enporten ensam

skulle tilldra sig butiksägarnas uppmärksamhet. Under den kallat ex
årstiden ganska vanligt tämligen folktom,det dessutom ärär att gatan

svårigheterna övervakavilket ökar obemärkt.att

Västerlånggatan lättare övervaka framsidanBaksidan 31 änär attav
lika till följd det färreeftersom inte uppmärksammas lätt, avman

förstås fördelenantalet människor, sig där. Framsidan har denrörsom
blisig fram och tillbaka i folkströmmenkan röra attatt utan upp-man

så finns inga informationer misstänktamärksammad mycket. Det om
från baksidan fastigheten.personer av
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En betydande komplikation vid kartläggning Palme möjlighetenärav
livvaktema kan ha varit sysselsatta skyddsspaning,med vilketatt

medför måsteför väcka minsta uppmärksamhet, varieraatt attman
antalet kartläggare och deras beteende.

på påBristen tecken övervakning

Såvitt såvi kunnat utreda finns de inga substantiella informationer
från tiden september -85 fram till februari -86 skulle tydasom en
övervakning. någon frånDet finns inte anmälan allmänheten, registre-

förerad mordet, rörande förhållandenanmärkningsvärda kring
Palmes bostad.

Från redovisningen livvakternas finns inga indikationerrapporterav
något avvikande misstänkt pågickeller kring Palme vid tidenatt

för mordet eller tiden dessförinnan. spaningsrapporterAvnärmast
SÄKfrån framgår sågs tvåkänd för PKK vid till-att representanten

fällen i Gamla Stan under 1985. Vid dessa tillfällenett av promene-
rade han förbi svårligenPalmes bostad. kanMan denne, dentro att

för organisationen, skulle utnyttjas föröppnemest representanten
något så förhållandenaviktigt allmän kartläggning i Gamlasom av
Stan eller specifik kartläggning Olof Palme.av

Efter mordet har knappt hundratal informationlämnatett personer om
iakttagelser de gjort eller grupperingarmän män,av ensamma av

bestående tvåövervägande eller anledningmän,av som av en annan
tilldragit sig uppgiftlämnarnas uppmärksamhet. Den delenstörre av

Västerlånggatandessa iakttagelser har gjorts medan ingen iakt-rör
från Mångatagelser baksidan Palmes bostad. iakttagelsema ärav av

ospeciñk Ett antal har kunnat förklaras. Det gällersmärrenatur.av
särskilt någraobservationer alldeles intill Palmes olikaport av perso-

någravisat sig polacker, engagerade i ombyggnads-ettner, som vara
arbete i butik i Västerlånggatanhus mittemot 31. Ingenetten
iakttagelse gjorts,har uppenbart mystisktpekar beteendeettsom
med bäring mordet. finns visserligenDet antal observationerett av
flera och vid tillfälle kvinna, under varierande tidmän ävenett en som
stått och tittat Palmes bostadshus. förefaller väl klumpigtDet om
detta beteende skulle del i konspirations kartläggning.vara en

Från Rosenbad eller dess omgivningar finns inga rapporter om
mystiska eller händelser varken före eller efter mordet.personer

tvåDe väktare, arbetade områdetmed reguljärt nattvaktsarbete isom
kring makarna månadsPalmes bostad, i tjänst 26 februari 27var av
första Natten till 9 februari arbetade tredje väktare.nätter. Ingenen av
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två, någothuvudsakligen skötte detta distrikt harde noteratsom an-
områdetkategorier imärkningsvärt. övriga arbetatAv som som

sopåkare,poliser, trafikvakter, brevbärare, budchaufförer, tidnings-
bud, taxichaufförer, trafikvakter, och installatörer vid el-reparatörer

sopåkare,förhörts.verket, vattenverket har del Förutom enm en
har ingen lämnat information iakttagelser i trakten, kan haom som

Sopåkarenmed mordet lämnar allteftersom utveckladgöra.att en,
uppehållit sig i till Palmesberättelse trapphusetenom person, som

bostad kunna förklara sig. kan inte rimligenDetutan atten morgon
sig professionell konspiration. kanmedlem Däremotröra om av enen

Åså.sigoerfaren med dolda avsikter möjligen beteen mer person
andra sidan fanns läkarmottagning i huset delvis tycks haen som

till personligheter.dragit sig märkliga

Olof eller Lisbeth Palme har upplysningar de käntVarken gett attom
frånsig förföljda till Olof Palmeeller arbetet. När det gällerväg

behöver det inte betyda mycket eftersom det beskrivs hanatt var
disträ och han, kanske för skydda sig integritetskränk-att att mot
ningar, sig gickbetedde skyggt hannär ensam.

Bedömning

professionell övervakning borde egentligen inteEn Palmes bostadav
professionellt, inte finnasmärkas alls. Det skall, den utfördärom

Såledesnågon systematik eller flera i materialet. kanom en personer
svårt verkligen har funnits övervakningdet bedöma detattvara om en

genomgång materialet. mindrePalmes bostad vid En pro-av en av
fessionell olikaövervakning borde rimligen ha uppmärksammats

Således så såskettdet omärklig övervakning harsätt. är att om en
ligger professionell konspiration bakom.en

såi anslutning till mordetOm övervakningen inleddes nära attnu
i sigingen upprepad observation kunnat detgöras är ett argument mot

slår till förstaprofessionell konspiration. Man inte rimligen denen
dagen sin övervakning. Skälet till det oftast harär sär-attav man en
skild enhet kallas in övervakningenmördare, hit närett, team,av som

slutförd.är

Vår konklusion fakta professionell konspiration kandessa är attav en
Olof förefaller mindreha utfört kartläggning Palme detatten av men

sannolikt. mindre sannolikt mindre erfaren grupperingDet är än att en
skulle ha kartläggning väcka uppmärksamhet.klarat utan att
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Förfiningsfasen

denna fas information fåttI analyseras all fram under kartlägg-man
ningsfasen. då ståttFör sammansvärjning torde det ha klart atten

områdetPalme mycket ofta rörde sig livvakter i kring bostaden.utan

Livvakternas uppträdande köra fram Palme till apotekshörnanatt-
någraoch endast minuter innan de for igen skulle ha kunnatvänta -

uppfattas indikation andra skötte övervakningenattsom en av
området då från någonoch sannolikt lägenhet. skulle möjligen haDet
avhållit från försöka döda Palme i hans lägenhet, vilketatt annars
torde ha varit lätt. Kartläggningenmycket bör rimligen ha avslöjat att
dörren till fastigheten egentligen bara behövde rejäl knuff för atten
oppnas.

någor-Det sannolika scenariot för kartläggande medmest en grupp,
lunda rimlig grad professionalism, försöka döda Palmeattav vore

hem eftermiddag eller kväll. Man kunde lätt haväg väntat uten sen
Ävenhonom längs hans vanliga försök bedöms haväg. ett en morgon

då någotvarit realistiskt. Visserligen torde det sig fler människorröra
områdeti detta behöver inte avgörande nackdel. Denmen vara en

svårigheten med Gamla Stan, plats förstörsta ärett attentat, attsom
hela stadsdelen kan relativt lätt. torde dock räcka medDetspärras av
två flyktbilar, förhållandeutplacerade strategiskt i till förutbestämden
plats för beskjutning, för överkomma detta problem. Det alternativatt

eventuellt användes, fredagkvällPalme in-väntaatt utsom nu en sen
för eventualiteten han skulle bege sig till lämplig plats,att en mer

ligga förmågabortom fantasins och mänsklig till förut-gränsersynes
sägelse. I detta sammanhang det restaurangbesök makarnaär som

tvåPalme gjorde dagar före mordet, intressant. professionellEn liga
hade haft flertal slåtillfällen dessförinnan till, Palme rördenärett att
sig livvakter, gjorde det inte. öppnade sig ytterligareHärutan men nu

gyllene tillfälle, inte till Detta är ävenett tog ettsom man vara.
professionell organisation ligger bakom dettaargument mot att en

brott.

Genomförandefasen

Till denna fas räknar vi all aktivitet frånPalme konspirationrunt av en
det han lämnade Rosenbad före 18.30.att strax
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Gamla Stan

måsteUnder denna fas konspiration ha haft eller fleraen en personer
i upprätthållitsplats Gamla Stan. Samband kan ha med walkie-

långtalkies med räckvidd, för diskuterakunna dcnatt senare upp-
komna situationen, det kan lika väl ha skett telefon i auto-men per

eller butiker. Att Palme skulle bio kunde inte förutsägas,mater
varför walkie-talkie enda föralternativet lämna meddelandenär att

han kommit hem, inte kartläggaren/na bara hade uppgiftatt attom om
därpå,Palmes rörelser dagen till ledarna förrapportera gruppen.

Således walkie-talkie inte obligat krav. Det finns iakttagelseär ett en
prångmed radiokommunikationsapparat i näraettav en person

Palmes tvåbostad vid 19.30-tiden. gjordes iDen säll-ettav personer
skap fyra. Beskrivningen situationen i sin helhet bedöms dockav

irrelevant.som

När makarna Palme lämnade sin Oloflägenhet hade Palme varit
två frågahemma i timmar. Man kan sig vad kartläggare hadeöver en

för uppgift vid den tidpunkten. hör till de relativa ovanligheterna,Det
ålder går såbland i Palmes och ställning, att ut sentpersoner man

kvällen. Nöjena främst tillkomna för publik. Bjudnings-är yngre
såmiddagar börjar inte Kvällspromenader vanligen intesent. tar man

såkommit hem kalla februarikvällar Kartläggarenssentom man
såledesenda realistiska uppgift skulle ha varit kontrollera näratt

Palme släckte i lägenheten för lång-Detta sig minstnatten. ter sagt
förhållandesökt. Vi uppfattar detta de avgörande i bedöm-ettsom av

ningen mellan presumtiv gärningsman och Palmenär mötetav en
skedde. tankegång, vårMed stöd, bl denna uppfattningdetär atta av
det skedde betydligt vid Palmesän port.senare

måletkonspiration kan inte rimligenEn kalkylera med skall röraatt
sig utanför fredagkvällGamla Stan livvakter. Omutan moten man
förmodan skulle ha varit kvar vid bostaden och förföljakunnat Palme
så kan inte ha han skulle Situationenvägen. ärvetat vart taman

svårplaneradtotalt början händelseförloppet uppenbart:ärsett men av
Målet områdesig livvakter i där flyktmöjlighetemarör ärutan ett
välkända. Det sannolikt här har haft för avsikt tillär attman

Ändåattack genomfört övervakning. ingriper inteom man en man
gåroch till attack i Gamla underStan promenaden tunnel-motner

frågabanestationen. varför.Man kan sig Det enda rimliga ärsvaret att
den övervakare hade plats inte beväpnad och flyk-attman var
tfordonen inte fanns uppställda. Annars mörka gränder i rela-är ett

områdetivt folktomt perfekt ställe till attack. bordeHärett att man
också ha makarna de skulle komma hem efter biobesöketväntat när
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flyktbilar ochoch väntetiden till beväpna sig, ställaanvänt att upp
åtgärder.vidta andra nödvändiga

till tunnelbanestationenUnder den första delen Palmes promenadav
dem har angivitobserverades han och hustrun fyra Enav personer. av

frånstå några bitin i Ignatiigränd korthonatt sett meterman enen -
Västerlånggatan vi anfört tidigare, den place-31. Förutom vad är

Lord Nelson harringen övervakare olycklig eftersom hotellav en
perspektivfönster Ignatiigränd vilka receptionistemastora mot genom

således ståintehar sin huvudsakliga utsikt. Där bör man om man
önskar förbli och smälta in i miljön. Tjänstgörande recep-anonym

någontionist under längre tid ellerhar heller inte observerat person
vid flera tillfällen.

gåttpå sedan de nedAtt reda Palme vägta vart paret var
svårigheter. finns inga teckenYxsmedsgränd bjuder vissa Det

avstånd.följt efter varken eller Detväg näraatt voreman samma
förvånande så varit fallet eftersom kan sig längsröraom man

småningomfall kunna föreparallella gränder och i bästa paret
sådana förstås intePalme. heller iakttagelser finns. Det innebärInte

varitinte kunde ha förföljts. förefaller dock detDetatt paret omsom
få området tid.sig i vid dennarörtpersoner som

gått måsteföre Palme i biljetthallen chansaOm attman man
åka eftersom tiden för ändra sig kort.Palmes skall mot centrum att var

från till under Munkbroleden till detTiden det Palme korn tunnelnatt
tåget två påstodgick city högst minuter. Deäratt mot perrongen

någon vi vederbörandehögst minut. Om gick efter dem attveten
någonstans någonmåste ha eftersom inte passerade spärrenväntat

inom 5-20 sekunder efter Palme.paret

Tunnelbaneresan

till stod innanför dörrarna. Han kanI trappan upp perrongen en man
stått för skull, liksom de stod mittemotha där kylans personer som

för inte ville bli sedd Palme.honom gjorde, eller han Denatt paretav
sig legala skäl.rimliga slutsaten dock han befann därärmest att av

inte identisk med denDenne kan heller angettsvara person somman
stängdes. Skälenha in i tunnelbanevagnen just innan dörrarna ärrusat

går Minsthonom han fick sittplats.berättelsenatt ut att enom
fick till för huvud komma in idörr överattannanannan person en

måste före den inspringan-rimligen ha kommitDenvagnen. personen
de mannen.
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obemärktAtt smälta in bland de andra ipassagerarna perrongen
någotGamla Stan bedöms inte ha varit problem. Visserligenstörre är

mängd identifierade och deras rörelser ien personer perrongen
fortsättningen har finns visst förMen det ellerutretts. utrymme en
flera oidentifierade. identifieradeFlertalet de for iärav som samma

åktPalme. förföljare kan naturligtvis och bör kanske haEnvagn som
med det sammanhanget det viktigtI är att notera atten annan vagn.

frånPalme lättare framför eftersomkunde övervakas detvagnen
mellan den han for i och där bakom inte fanns glas utanvagn vagnen

tvåistället förarhytter, inte Om förföljarenkansom man se genom.
åkte i bakom Palmes han sig vidatttvungenvagnen var exponera

Sådanavarje station under sin övervakning Palme. iakttagelser harav
inte rapporterats.

RådmansgatanVid ankomsten till rörde sig makarna Palme kortvarigt
uppgång. uppgångfel de kommit till uppstod osäkerhetNär rättmot

utgångvilken de skulle förföljarensBeroende position vidta.om
ändåtillfällen finnsdessa det viss risk för han tvingats förbiatt

från tvådem. Uppgifterna de gick efter Palmemän paretsom
stationen talar starkt för ingen gick efter vilketdem skulleatt person
kunna tolkas förföljaren redan för faktiskteller detatt passerat attsom

någon sådaninte fanns person.

Invid biografen Grand

sågsUnder den korta promenaden till Grand fleraparet av personer,
såg någon tvåinte efter Palmes. Av de gick eftermännensom som

dem i före tvingades den förbi dem i samband medmomenten ene
utgångderas vilkenosäkerhet de skulle välja och den andre hadeom

gått till förföljare kundeandra sidan Sveavägen. Enöver paretav
naturligtvis lätt ha gjort sammalunda.

Vid framkomsten på påtill Grand höll salongen tömmasatt personer,
föregående föreställning "Brödema Mozart. Det ännusettsom av var

25 minuter filmen flera i likhettill skulle börja hade, medänmer men
Mårten Palme, missuppfattat för filmens början.tiden Därutöver

två åskådare.började andra filmer kl 21 med sammanlagt 62 Fler än
300 torde därför ha sig kring entrén vid tidpunkten förrörtpersoner
Palmes ankomst dit till biljett. folksamlingoch det han köpt Dennaatt
torde ha varit lätt dölja sigatt

Under detta skede bör förföljare haft till uppgift försökabara atten
på.finna vilken film Palme skulle Med ledning Palme inteut attav

gick förein kl 21 torde det ha varit med hjälp skyltar ochlätt att av
anslag utanför sluta sigentrén till det "Bröderna Mozart ochatt var
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tvåden filmen sannolikt knappt timmar, eftersom före-varadeatt
gående föreställning hade börjat kl 19.00.

Bedömning lämpligheten efter biobesöket. Kunskapenattentatav av
befann sig biografen kommuniceratsPalme kan lätt ha tillatt

ledningen för sammansvärjningen. bör därvid ha hurMan övervägt
skulle efter filmen, varvid följande möjligheter kan tänkas:paret agera

Rådmansgatanskulle tillbaka tunnelbanestationDe till tillsam-0
fleramed andra biobesökare.mans

De skulle hämtas i bil livvaktema.av
någonskjutsasDe skulle i bil bekant.av

fråntaxiDe skulle Grand.ta
frånDe skulle bussen busstationen framför ABF-huset.ta

någonDe skulle in ellertvärgatoma västerpromenera av
öster.

Kungsgatan.De skulle mot0 promenera

jämförelseI med det redan, för sammansvärjningen kända för-
hållandena, kan dessa alternativ inte ha sig lockande äntett attmer
till attack i Gamla Stan. Med tanke det borde möjligen haman
lämnat sin obeväpnade situationen för skullekontrollör hanattav
fortsätta kartlägga Palmes och konstatera hans hand-mönsteratt
lingssätt, led i kartläggningen. Möjligen bör ha övervägtettsom man
alternativet fara till Palmes bostad och in honom där, därväntaatt
förhållanden kända och risken för antal vittnen kunde hastörreettvar
minimerats.

alternativ, de facto inträffade:Det Paret Palme stannade stund,som en
folketmedan allt skingrades och därefter, glesbefolkaden

Sveavägen, city sig inte minst sannolikabara detmot ter utansom,
kanske de osannolika alternativen. Det huvudär överett mest tagetav
svårt så mångaförutsäga alternativ de nämnda,att som ovan som

ändånaturligtvis delvis innehållerlikartade olikaär sätt attmen
ifrånkomma platsen. Psykologin talar för inte har kunnatatt man

förutsäga den situation faktiskt konspirationuppstod, denna harsom
svårigheternainte insett genomföra i anslutning tillmordatt ett att

gåroffret bio mitt inne i storstad och inte heller de bättreen
förutsättningarna genomföra det i Gamla Stan. antydanDet äratt en

inte kartlagt möjligheterna genomföra där.mordetatt attman

opportunistiska komplottens problem. opportunistiskDen För en
någotsammansvärjning sig annorlunda. inteläget Omter settman ens

kommithur Palme till biografen alla alternativ ungefär likaär sanno-
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svårt huruvida hadelika. Dock bör det ha varit konstatera Palmeatt
livvakter omkring sig vilket troligen skulle bli första invändningen för

inflytelserika opportunistisk konspiration och vidarede imest enen
stånd. vidare haplanläggning skulle inte ha kommit till Man bör

avrått cityområdetfrån operation i fredagkväll med otaletten en
polisbilar i rörelse oförutsägbarthelt sätt.ett

ändå sannoliktOm bestämt sig för det sig attatt terman nu agera mer
kunnat konstatera Palme kommit livvakter till Grand ochatt utanman

frånalternativet skulle biografen, ihanatt satsat attman promenera
någon Vårriktning. relativt osannoliktbedömning dock detär äratt

igångskulle dra organisation för möjlighetenatt att satsaman en
Palme skulle hela hem kall februarikväll,vägenatt sentpromenera en

tillmedan försök genomföra under promenad T-ett att attentatet enen
banestation inte kan avfärdas. krävs dock osannolikDet närmasten
brist hos just detta skulle uppfattasomdöme en grupp personer om

möjligheten skjutabästa honom. Fördelar och nackdelar medattsom
måstemörda Palme under längre tid, blandövervägas ävenatt en

vildhjärnor, och skulle därför hellre leda till försök till kartläggning
åstad.bara mentala förberedelsetiden förDenän attsnarare rusa en

dryg timme.bör rimligen längre änvara engrupp

opportunistiska fården konspirationen därför ringaHypotesen om
stöd i denna del analysen.av

filmföreställningenUnder

Efter etablerats med ledningenkontakt för konspirationen böratt en
gått Rådmansgatanskulleplanering ha Palme tillbakaattut mot

efter föreställningen. Om bedömt försöket bordedet värtman nu en
tvåeller flyktbilar sidor i rikt-ha placerats Sveavägenömseut om

frånning bilar,Grand. möjligen,Därutövernorrut ettsom reserv par
flera fråneller kvarter Sveavägen. agerande bör haDeett personerna

Någonvarit minst fyra. kan inte fler 6änövre gräns anges men per-
många.verkar orimligt agerande bör ha bidat sin tid inom-Desoner

någonstans biografens omgivningar framhus och sig tilltransporterat
22.30 22.45.mot -

viktig uppgift under filmföreställningen bör ha varit rekognos-En att
utgångar. Reservutgångenbiografens Tegnérgatan,motcera som

regelmässigt varit bio-användes, inte lätt hitta, inteär att manom
grafen. En beväpnad konspiratör bör ha haft till uppgift bevaka denatt
utgången.
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närområdet till biografen har inga misstänkta bilarI medrapporterats,
områdetrimlig anknytning till någotmordet, varken i ellernorrut

håll. ovanståendeDet innebär självfallet inte scenario inteannat att
genomförts, det kan ha skett diskret.

Efter filmföreställningen

hållautpekade gärningsmannen instruerats sig iDen bör ha när-att
heten biografen. efterFör säker komma Palme böratt attav vara

uppehållithan ha sig söder biografentrén. inträffar flera deNuom av
många oförutsägbara händelserna. Strax före den föreställning Palme

Gåbevistade slutade föreställningen och Se, rätteligenav som
borde ha slutat Filmprojektorer visar sig dock ha varierandesenare.

svårthastighet, vilket det beräkna sluttider för visning. Ettgör att en
frånknappt 40-tal strömmade biografen. tordeDet hautpersoner

föranlett ökad gärningsmannenuppmärksamhet hos in Kanskespe.
måsterörde han sig entrén. Under denna period han ha riktatävenmot

sin uppmärksamhet vittnet eleganta bil, fleraLars Ezsmot som
biobesökare trodde livvaktsbil skulle hämta Palme. Denvar en som
tanken rimligenbör ha slagit den tänkte gärningsmannen iäven en
konspiration. efterStrax kommer de 200 besökarna Brödemaca av

någraMozart och Palme drog sig tiotal söderut visaut meter utan att
minsta intresse för den eleganta bilen.

slår Mårtenhan iNu stället sällskap med ochsonenett yngre par
fästmö framförhans och ställer sig bokhandelns skyltfönster. I detta

gärningsmannentorde ha lugnats ytterligare i sin eventuellamoment
Palme skulle hämtas i den eleganta bilen, komplikationenatttro men

det blivit fyra i Palmes sällskap bör ha ökat införatt nu personer oron
hur uppgiften mörda Palme skulle skötas. Dessutom skringras folkatt

stårrelativt snabbt utanför biografen medan Palme kvar och pratar.
svårtDet bör ha blivit obemärkt finnas kvar. professionellEnatt

från områdetmördare bör i detta läge ha sig och skaffat sig bättrerört
åt-och överblick, sidan ellerandra Sveavägentexmer anonym

minstone bort eller sidanandra Kammakargatan. Enmot ytter-av
uppstått, gå.ligare osäkerhet bör ha i vilken riktning Palme skulleom

hållOm han kan tänkas planerat bör detta haänett annat man
måsteökat Gärningsmannen in blint lita med-hansattoron. spe

såkonspiratörer i fall flykt-snabbtattagerar genom omgruppera
såfordonen, det inte kan ske han det.attom ser

såvid ytlig betraktelse, i efterhand sigDet enkelt barater attsom, en -
innehållerfölja efter skjutaoch rad komplicerande momenten som-

professionell eller semiprofessionell konspiration ha haft bety-kanen
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svårigheterdande lösa. inte rimligt gärnings-Det bedöms ävenatt att
haft radiokommunikationwalkie-talkie eller öppenmannen en annan

denna fas,under med tanke risken för det skall uppmärksammasatt
i närheten. Radiokommunikation med öronmussla ärav personer

ändånaturligtvis tänkbar opraktisk och inte behovlöser hans attmen
kommunicera finnskunna det uppmärksammas. Det hellerutan att

inga iakttagelser människor radiokommunicerar i dettaav som
något område.kritiska skede operationen, varken i detta eller annatav

Sveavägen

Från Grand till mordplatsen femdet 330 och det drygtär tarca m
minuter i maklig takt. Palme börjarNäratt paretpromenera pro-

avståndmenaden fortsätter de lämpligtSveavägen söderut. Ett att
förfölja förkunde 25-50 inte väcka uppmärksamhet.attvara m,

mångaNär tillräckligt folktomt ställe bjuder sig det inteett tar
nåsekunder fram till offret. oeftergivligt kravDessutom detäratt ett

någraförsöka fastställa finnsi detta skede det inte livvakter iatt om
Vittnesuppgifternärheten. döma har förföljandet skett be-Av att

avståndtydligt vilket i sig bedöms tecken bristandenärmare utgöra
professionalism, det kan bero kunskap det inteäven attmen om

fåttfanns livvakter kring Palme. Kunskaper attsom man genom
förfölja före biobesöket.honom

först Palme korsat Sveavägen det tämligenDet närär ärparet som
någrainte finns livvakter kringsäkert det dem och närmandeatt ett
direkt dekan ske. Paret kommit andra sidannär överstannar

i SARI-butikens måsteSveavägen och tittar skyltfönster. detta lägeI
bestämma hangärningsmannen skall skjuta eller inte. fleraAvom

skäl bestämmer avstå. förklaringenhan sig för sannolikaDen mestatt
sådet sig eftermänniskor i närheten. Men eftersom han följtär röratt

tvingas han Palme.nära paretpassera

fortsatta längs sida ofullständigtDen promenaden Sveavägens östra är
känd. Endast under dennavittne, Nicola har Palmeett sett paret

sågdel. uppfattning CarteriebutikenHans han dem vid La iär att
sågkvarteret mellan Adolf Fredriks Kyrkogata och Tunnelgatan. Han

pågick efter innebärdem, längst Detatt ut trottoaren. atten person
måste någonstansgärningsmannen ha in eftersom de stodväntat paret

stund vid SARI-butiken. mycket bredTrottoaren är att stannaen men
och ökar risken för dra uppmärksamhet till sig.vänta attupp

Enligt någotLisbeth Palme stannade vid ytterligare butiks-man
fönster. detta läge tvingas gärningsmannen Palme ochI ettpassera

gårimligt framförval i den situationen rejäl bit dem ochär att en
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Frågainvänta vid lämplig fannsplats. uppkommer det inteen nu om
risk fallPalme i alla skulle taxi eller tunnelbana vidatt paret ta

såKungsgatan. fall börjar möjligheterna snabbt rinna förI gär-ut
ningsmannen och det första tillfället blir vid Tunnelgatan, som ger
rimlig chans efterspringa in sidogata skotten. Efter dennaatt en

så många någon.finnskorsning inte lämpliga möjligheter, om ens
fråganSvaret varför inträffade där det faktiskt gjordemordet är

således på.troligen det den enda plats det kunde ske Utanatt attvar
påståendet således sålägga orsaksdimension i blir det offrets be-att

teende valet den plats skall vilket i sigdär mordetavgör ägaav rum,
professionalismkan tecken bristande hos gärningsmannen,ettvara

sannolikt helst vill förvald plats. bedöm-Dennasom agera en
ning ändras inte i tänker sig gärningsmannen gickgrunden attom man

betydligtSveavägen längre söderut.över

Mordet

framgåAv vittnet Inge M:s berättelse mördaren kom föreattsynes
vittnesmål framgårPalme till Dekorimabutiken. flera andraAvparet

någondet minuterna före mordet inte fanns där.stod Gär-att som
ningsmannen hunnit in ochkan ha hörnet Tunnelgatanrunt settse

ståbyggfuttarna där och bedömt dem fördel, med den möjlig-som en
het till osedd flykt de erbjöd. kunde inte bilDessutom tasom en upp
jakten honom.

framDet kan ha sig högst 30 sekunder innan Palme komrört paretom
till Dekorimabutiken. slutliga bedömning gärningsmannen gjort iDen
detta läge bör ha innefattat följande komponenter:

gåendeVittnet Anders kommer alldeles bakom Palme.B paret
Trafiken Sveavägen har just och det finns bilarstannat treo

tvåsidan och minst sidan Sveavägen.västra östra om
går mycket eventuellt i armkrok.Paret varandra,nära

gårPalme kan komma honom innan de förbi.Paret atto se

ansåg frånUppenbarligen sig gärningsmannen kunna bortse Anders
beskrivs visserligenB. Denne ha varit berusad han raglade inte.men

Framför allt bilarna med direkt överblick korsningen bör haöver
såuppfattats faromoment. gick varandra börAtt hanäraparetsom

någotuppfattats eftersomkomplikation konfrontationsom en en av
slag med Lisbeth Palme kunde förväntas.

vittnesmål framgåAv Anders B:s och Inge M:s tycks gärnings-att
lade sin hand Palmes axel innan han sköt. Dettavänstramannen
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målet ocksåför för skjuta Palmekan ha skett stabiliseraatt attmen
ifrån på sig ellersig för det minimera Palme vändesättetatt att om

motstånd. träffat ovanligtskulle Skottet Palme har i dengöra mot
kraftigt markerade mittsömmen rock, torde ha utgjorthans ettsom

såledesvid inte ha varitriktmärke beskjutningen. Det behöver ettgott
så prick.avgjort tecken professionalism skjuta mitt iatt

tekniska undersökningarna visa gärningsmannen efterDe attsynes
måste förskottet Palme ha vridit sin hand höger kunnaattmot mot

dåträffa Lisbeth Palme det Eftersom han släpptmed andra skottet.
vårfallande bedömning han skjutitden Palme detär att mottaget om

sig Lisbethhenne för döda henne. Direkt efter skotten vändeatt
gärningsmannen skrek: Nej, vad du I detPalme och görmot -

sig backadestoppade gärningsmannen vapnet, ett stegmomentet
och vände sig därefter och begav sig lunkande,östermot senareom

frånspringande, platsen. professionell mördare bör rimligen haEn
besvärliga vittnet. med ihunnit eliminera det Men det skall även tas

började bilarnaberäkningen just i första skjutögonblicket röraatt
sig och det ha uppfattats hot. märkvärdigkan Detstörre ärettsom en

såbrist professionalism gärningsmannen sigatt stoppar vapnet
nämligen förtidigt han kan komma behöva det allranär att mestsom -

ingångshålet iskydda sig själv under flykten. Om beaktaratt attman
nivåligger i horisontella denLisbeth Palmes kappa tvär-samma som

gående rimligt haft för avsikt träffadetsömmen är att anta att attgm
gjorde Olof Orsaken tillhenne, mitt i han med Palme. attryggen, som

så Lisbeth sindet inte blev sannolikt Palme vände sigär att motom
frånknallensida till följd första skottet och hon drogsvänstra attav

fall Samtidigt fördröjdes gämingsmannensmed i makens mot gatan.
avfyring antingen spände hanen för hand eller använde sighanattav

double-action funktionen.av

Flykten

rimligen ha upphämtande fordon.Flykten bör skett i riktning mot ett
måste således ståttfordon Johannesgatan.ha DeDetta öster om

sågsflykt för hanVittnesuppgifter beskriver mördarens talar attsom
gående Snickarbacken riktning Birger Jarlsgatan. Omi ettmot

dåfanns i kanske ha sprungit det ifordon närheten borde han mot
gickvisshet han skulle kunna situationen. Men hankommaattom ur

fortfarande och skylde sitt med handen. talaransikte Detta ettemot att
då ståttflyktfordon fanns i skulle det hanärheten. EnVar pro-

mordplatsen,fessionell liga borde ha haft flyktfordon mycket näraett
såhelst alldeles intill för sig situationen snabbtkunnaatt ta ur som

måsteförändrade tvingat dem föramöjligt. De förutsättningarna ha att
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flyktfordonen fram frånoch tillbaka längs bit det hetagatorna en
området från Regeringsgatan och De i första handvästerut. gator som

ifrågakommer Birger sådantJarlsgatan och Karlavägen. Ettär
agerande ökar risken inte bara för gärningsmannen förävenutan
övriga tvingas i bilvänta utan att vetasammansvuma, som om
mördaren förföljd, i fall beväpnade poliser. Detvärstavar av upp-

svårigheterkommer nåoptimalt den andra flyktbilen,även sättatt
ståttrimligen någonstans.bör ha uppställdsom

Kommunikation mellan gärningsmännen

så mångaUtöver visuell kontakt, kan väl effektiv i skeden,som vara
kan det förutsättas frågakonstellation här bör ha haftäratt en som om
tillgång till radiokommunikation. första handI bör det ha varit nöd-
vändigt under kvällen februari för28 kommunicera mellan bilar. Iatt
tidigare skeden för kunna kommunicera snabbt vid eventuella för-att
följanden. Kommersiellt tillgängliga mobiltelefoner vid tiden förvar

påmordet alldeles för otympliga bära medan utbudetatt apparaterav
för direkt radiokommunikation Således kan detstort. antas attvar man
i materialet sådanaskall finna beskrivningar medav personer

---apparater.

finns observationerDet 40 bärande eller talande i walkie-mänav
talkies eller motsvarande. Kategorin plats uteslutandeutgörsannan av
närområdet till Sveavägen eller Grand med de avlägsnamest
observationema vid Gallerian respektive Norra Bantorget.

Observationer före utanför28/2 Gamla Stan kan inte saklöst avföras
från diskussionen eftersom det socialdemokratiska partihögkvarteret

ingåttligger mittemot biografen Grand och kan tänkas ha i en
övervakningsoperation. Däremot observationer där eller kringsynes
Sveavägen februariunder den 28:e före det Palme lämnadeatt paret
hemmet kunna läggas sidan eftersom det okänt, fört paretvar o m

själva,Palme de skulle befinna sig där under kvällen. Därmedatt
återstår tvåendast observationer bägge kunnat förklaras.som

de observationema efterAv mordet torde, grunder, desex samma
två observationema fråni Gamla Stan kunna avföras diskussionen.

återstående någraAv de har kunnat förklaras efter kontroll med
väktarbolag, spaningsrotlar hos polisen och med andra användare av
radiokommunikationsapparater. det resterande materialet fästerI man
sig vid avsaknaden observationer i tunnelbanan färdenunder motav
biografen skede där verkligen kan ha haft behov kom-ett man av-

påfallandemunikation. Vidare någradet det inte finns observa-är att
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områdettioner i där kunnat förvänta sigGrand dyliknorr om man
återståendeaktivitet. De observationema har analyserats.noggrant

Ingen dem kan in i rimligt scenario. Orsaken härtill harettav passas
varit de tidsmässigt orimliga föreller de skett platsäratt att en som
inte rimligen varit aktuell i sammanhanget. ---

intressantaDe iakttagelsema med walkie-talkie vidmän görsmest av
21-tiden, mellan 21-23 och slutligen i anslutning till mordet.nära
Flertalet dessa iakttagelser sidaSveavägens ochgörs västraav
endast biografen,dem de andra mittemot mordplatsen.nära treen av
Om konspiration, försedd med walkie-talkie-antar attman en

såbestämt sig för utföra mordet behöver samband fördeapparater, att
måstekunna dirigera gärningsman flyktbilar.och De ha flera bilaratt

området.i En bil avsedd för gärningsmannen med chaufför ochen
minst bil till för övriga deltagare i konspirationen. Walkie-talkieen

avståndmöjlighet till mellan alla inblandade Närger en personer.
Olof Palme stannade vid bokhandeln behövde medlemmarna i kon-
spirationen meddela detta. Konspirationens medlemmar habör be-

närområdetfunnit sig i biografen ioch därom detta läge.av norr

Olof måsteNär och Lisbeth Palme börjar sin promenad söderut
måsteaktörerna finna positioner och i varje fall chaufförernanya

informeras. Gämingsmannen informeras via walkie-talkiekan att en
lämplig plats gathöm. Detta innebär gärningsmannenär närmaste att
måste ha head-set eller öronmussla. Det finns inga iakttagelserett en

knastrande kring gärningsmannen och beskrivningenrösterav av
någothonom talar inte för han haft i eller för han självöronenatt att

någontalat i walkie-talkie. de beskrivs ha befunnitInte män,av som
sig biografen förseddGrand har ha varit med walkie-runt angetts

någontalkie. haftInte de beskrivs ha walkie-talkiemänav som en
signalementsmässigt någonmed beskrivs ha be-överensstämmer som

funnit sig vid Grand.

ocksåKonspirationens medlemmar i övrigt dirigeras söderut, liksom
flyktbilama. Eventuella gärningsmän dirigeras tillandra gathöm

sådansidor Sveavägen. En tänkbar hörna Tunnel-ömse ärav
gatan/Sveavägens korsning. Ur sammansvärjningens synpunktvästra
bör den sidan ha varit lika intressant den delen kors-östrasom av
ningen. vill borde ha kunnat förvänta sigDet säga, utanman en man
walkie-talkie försedd med i denna hörna. Den iakttagelsemen vapen

frångjorts där har skett passerande bil. Iakttagelsensom av en man en
har dock inte verifierats istod bankomatkön.av personer som
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så Skellefte-Enligt brevskrivande vittne, den kalladeett anonymt
fanns det walkie-talkieförsedd vid Olofsgatan.hamnsmannen, en man

Såvittuppgift haft. vi kunnatMan kan undra vilken han skulle ha
Påförfinns det ingen begriplig uppgift denna andrautröna person.

sidan, det vill den sidan Sveavägen, fanns det ingensäga östra av man
med walkie-talkie. undra varför skulleAllmänt kansett man man
hålla flera tilläggs-sig med huvudgämingsman och elleren en

någotVi kan inte rimligt skäl till detta. Slutsatsenpersoner. se av
detta gärningsmannen självständigt och de informationerär att agerar

finns walkie-talkies, beskriver fantasier slumpmässigtellersom om
användanärvarande poliser, väktare och andra med legala skäl att

radioapparater.

således konspirationanalys tala för tänkt arbetatDenna attsynes en
någoti skede avslöja radiokommunikation.använtutan att att man

såskulle i fall innebära arbetat professionellt,Det ytterstatt man
faktiskt gick till i slutskedet.vilket starkt kontrasterar hur mordetmot

Sammanfattning genomförandefasenav

Vår bedömning gärningsmannens beteende under genomföran-är att
defasen särskild professionelltalar han skulle och be-emot att vara av

professionell semi-skaffenhet vilket borde förvänta ellerman av en
professionell konspiration. Vidare de taktiska bedömningarsynes som
gjorts tyda brister, vilket visas i flera faserbetydande av genom-
förandet.

Överskylningen
självklara skydda och gärnings-Förutom de gömmaattmomenten

landet, tillkommeralternativt honomtransportera ut ettmannen, ur
åtgärder för skaffa bevisning i formantal undan allstort att av

lämningar efterhyreskontrakt, kvitton, och mängd andra störreenen
operation. detta krävs personella och dessutomFör resurser personer

inte har bilden för sig före naturligtvishela klar mordet men somsom
fått pågått. någonefter det kan ha aningar vad Inte personom som

sådan direktmed kunskap har hört sig till utredningen sigav vare
eller indirekt.

kommitBelöningen har lockat till sig antal lycksökare,störreett som
med oanvändbar information. Belöningen dock tillräckligt förär stor

locka reella Villkoren för utbetalning be-med kunskaper.att personer
för Belöningen inte produceratdöms goda tipslämnare. har dockvara en
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analysen,tips. Slutsatsen, i detta skedeenda användbart är attett av
vilket fall kankonspiration skulle ha Idet talar agerat.emot att en

bestå fåtalfinns, endastden, den ett personer.om av

till svenskefter ringde tysktalandeUnder mordetnatten person enen
begått dettamordet.diplomat i och sade RAF FörutomBonn attatt

från sigavviker modus det gällerRAF:s när ansvaretatt tagravt
dåd flyttat hansanföras diplomaten just ochför kan attattett nummer

des-telefonkatalogen. Huvudintrycket dettainte fanns i är äratt
information andra omständigheter.sprungen ur

någonföri materialet talar hellerinformationIngen attannan
för mordet. talarorganisation allvar tagit sig Dettaansvaret

terroristiskt konspiration skulle ha agerat.emot att en

frågan konspiration verkligen skullegäller huruvidaNär det om en
bör dockinte efter mordet och sigframträda eller ta ansvaret, man

blandadkonspiration ha räknat medbetänka kanatt en meren
grund och botten haft för avsiktreaktion mordet och de i attatt

primitiva palme-fram. kan ha övervärderat vikten detträda Man av
tämligen ensartad.reaktion mordet utlöstehatet. Den som var

avståndstagande.i flesta läger entydigtBedömare och talesmän de var
konspiration gjortreaktion visade för eventuellDenna att man enen

därförfelbedömning värdet Palmes död ochkolossal att manav av
såi fallframträda. Motsvarande valhänthet bordevalde inte ävenatt

genomförandet andra faser.i allaprägla

inledde säkerhets-de dagarna efter mordetUnder närmaste man
potentiella och reella fienderundersökningarpolisen mängder av av

heller fannsOlof gjorde inga relevanta fynd och intetill Palme. Man
några tid ochi Flera säkerhetstjänster ägnadedet rykten svang.

något sub-undersöka det fannshela världen,över att omresurser
Olof fann ingenting. Man kanstantiellt bakom mordet Palme. Man

död okänt för världensdärför budskapet i Olof Palmes ärsäga att
säkerhetstjänster.

konspirationEnsamagerande gärningsman del av-
tidigareeventualitet gäller i huvudsak detFör denna resonemanget.

ensamagerandeexekutionsstadietförst i det avgörandeDet är som en
till-förekommit vid flertalgärningsman lämnas sitt öde. Det har ett

såmöjligt börfällen i attentatshistorien. det skallFör attatt ageravara
potentialprofessionell medden inhyrde mördaren storvara en person

förståsuppdraget. fördel med dettaklara En är attatt arrangemangav
minimeras.underliggande konspirationen kan Enkopplingen till den
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sådan gärningsman såledeskan förväntas diskret i allaytterstagera
faser sitt påpekatsuppdrag. har tidigareDet den aktuelle gär-attav
ningsmannen inte besitta de egenskaper krävs. talarDetsynes som
starkt mördaren skulle ha varit lejd. Dettaemot att ut-resonemang
vecklas i följande avsnitt där hypotesen gärningsmanom ensam
prövas närmare.

Konklusion

genomgångDenna materialet följande punkter talaav synes oss
konspiration i påmordet Olof Palme.emot att ageraten

Bristen information motiv.0 om
Den uteblivna effekten mordet.0 av
Bristen tecken kartläggning och övervakning de prak-samt0

svårigheternatiska genomföra kartläggning under den kallaatt
årstiden.

påtagitingenAtt gruppering sig sig direkt eller in-0 ansvar vare
direkt.
Bristen professionalism hos gärningsmannen.
Bristen förmågataktisk i den postulerade0 gruppen.

För alternativet opportunistisk någrakonspiration gäller ytterligare
förhållanden sådantalar förhållan-konstellation. Dessaemotsom en
den till dels giltiga för kartläggande konspiration.är även en

svåraDet uppkommer antal överväganden betydelse förett0 av om
skall till fåttattack eller inte, efter informationenattman man

Palme befann sig biografen Grand.Risken för Palme hadeatt att
livvakter med sig.

Risken han skulle hämtas livvakter.att0 av
Risken för polisfordon i närheten under genomförande ocho
flykt

Det sannolika alternativet torde ha varit Palme skullemest att0
eller färdas med mängd andra människor vilket skulleavsevärten
försvåra möjligheten komma honom.att

såEn människor, villiga plötsligt riskerär äratt ta stora0 grupp som
psykologiskt osannolik.

såEn varit enkelt motiverad igångtorde ha satt0 grupp som snarare
långtkartläggning dåtidigare och borde ha kunnat avslöjas ien

materialet till följd sin brist professionalism.av



SOU 1999:88 Géimingsmannaprofilen 875

forts.Utdrag GMPur

Prövning hypotesen ensamagerandeav om
gärningsman

föregående avsnitt gämings-I prövades hypoteser samverkandeom
Vår låganalys visa den möjligheten har sannolikhet.män. attsynes en

återstårDärmed endast möjligheten agerande gärnings-ensamtav en
föregående avsnittetI det nämndes möjlighetenman. ensamage-av en

rande gärningsman del kartläggande konspiration.ärmen som av en
såEftersom denna möjlighet intimt förknippad med konspira-är en

tionsteori vi inte den vidare. I prövningen hypote-prövaattavser av
framgåden ensamagerande torde gärningsmannen saknarattsen om

de egenskaper förväntas lejd mördare.som av en

mellan offer och gärningsmanMötet

gärningsmannen övervakatDen ensamagerande kan ha kartlagt och
Palme vandringar kring Rosenbad och kring statsministernsgenom
bostad. I kontrast till den determinerade konspirationen kan hanmer

uppehållit mångaha sig kring Palmes bostad i timmar, ofta förgäves,
denna kväll sig plötsligt möjlighet. Liksom detöppnar närmen en

gällde konspirationen detta alternativ dock osannolikt eftersom detär
saknas information övervakare vid bostaden eller förföljare tillom
tunnelbanestationen. ensamagerande kan förutsättas mindreDen vara
förslagen och förutseende varför möjligheten upptäcka honom böratt
ha varit större.

Motsvarande kan föras kring slumpmässigt möteettresonemang
offermellan och gärningsman under färden till biografen. finnsDet

inga säkra tecken Palme förföljdes.att

Vid biografen Grand, i den stund Palme anländer dit, observeras dock
uppehållerunder stund sig framför entrén. Hanen person som en

stå gårtycks och stirra in i foajén just Palme in ochnär
småningom sig i biljettkön. detta beteende kan haställer Utöver att

tvåimplikation finnsi detta ärende det minst andra tänkbara
fråga ifrånförklaringar. i kan ha varit bion och kommitPersonen

ocksåanhöriga bekanta, han tittar efter. kan sigeller Det rörasom om
legitim nyfikenhet Palme, vederbörande kanske aldrig isetten som

förklaringarnalevande livet. kan uteslutasIngen om manav men
kopplar ihop signalementet för denna med andra observationerperson
framkommer betydande likheter med den sköt Palme.person som

Vi har i tabellform sammanfattat alla dessa observationer ---. Ett
flertal observationer har gjorts, kan ochrörasom en samma person

fortsättningen vi referera observationer.och i kommer till dessaatt
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dårefererar vi till gärningsman, i fulltFör enkelhetens skull begreppet
medvetande alla beskrivningar inte nödvändigtvis ochrörattom en

Dock vi bestämt dessa beskrivningar inte rörattsamma person. menar
två olika och gärningsmän.eller samverkandetre

frånvaron information och med hänsyn till det förefallerI attav annan
osannolikt gärningsmannen träffade Palme först efterytterst att

såledesñlmföreställningen sig offerdet sannolikt mellanmötetter att
biografen.och gärningsman skedde Palme kom tillnär

Agerande vid biografen före filmen

gåttgärningsmannen in biografen kanSedan konstaterat Palmeatt
tanken snabbt ha runnit i honom söka kontakt med Palme ellerattupp

efterdöda honom. Till den ändan kvar platsen ochstannar gm ser
såfilm Palme skall besöka. Möjligen blir han upphetsadvilken av

situationen tidigt i hanhan lever sig rollenatt attentatsman attsom
påfallande stryker längs husväggarna och sig bortsätt rör motett

busshållplatsen sedan Palme kommit efter ha köptut gatan att
biljetter. Möjligen kan därvid ha Palme taladehan konstaterat att

Mårtentid fästmö.under längre med sonen och hansett yngre par
troligen varitkan ha gärningsmannen har han inteDetta stört men

beväpnad och inte heller klar med beslutet till attack eftersomatt
torde ha funnits möjlighet attackera Palme sedan denne kommitdet att

efter biljettköpet.ut gatan

Agerande under föreställningen

måste åt-filmföreställningenUnder det Palme bevistade ha,att gm
förminstone preliminärt, beslutat sig försöka sig skjutaatt att

Palme och under den tiden ha försett sig med Alternativt,vapnet. om
tvåredan beväpnad, söka under de timmarna fram tillhan vännevar

filmens bägge fallen finns inte anledning för honomslut. I att
uppehålla sig kring biografen därför inte vilketoch kan vetaman av

faktiskt gäller. saknas i vilket fall anledning för honomdem Detsom
uppehålla sig invid biografen eftersom Palme med säkerhet skulleatt

tvåbefinna sig timmarna.där de närmaste ca

levererades till gärningsmannen efter klockan 21 mord-Om vapnet
så leverantören sannolikt mördade Olof Palme.kvällen vet vem som

riskerar bli fälld för medhjälp tillEftersom han mord elleratt t ex
mån, förståeligtolaga vapeninnehav det, i viss han inte hörtär att av

svårigheternasig själv. i ljuset belöningens storlek ochMen, sett av
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fåsvårigheternamord, kombinerat medmedhjälp tillbevisa attatt
sannoliktså därförkort varsel, detfram med är attett mervapen

fåttoch inte det levererattidgärningsmannen disponerat vapnet en
gärningsmannenmöjlighet skullealternativunder kvällen. En attvara

återställt eventualitetendet.lånat och sedan Denobemärkt tervapnet
återställandet bör ha skett i mycketeftersomsig dock osannolik nära

då varit sysselsatt medlånet. bör haanslutning till Gärningsmannen
skaffa alibi.fly undan ochandra ting, attsom

gång beskrivningarfinns antalföreställningens mänUnder ett somav
vid 22.10. Flertaletuppehållit första demkring biografen, densig av

två något falluppgifter Idessa män,män.rör ensamma somomav
med Om dessaintesignalementsmässigtdock överensstämmer gm.

således delskulle demed mordetskulle ha göramän att vara av en
uppehålla tidsig där Vid vilkenvarför skulle dekonspiration. Men

på. Med tanke detha tagit redakunde lättfilmen slutade man
såhålla sig undanbästutföra torde detuppdrag skulle attvaraman

biografen.sig vidinte onödigtvismöjligt ochlänge exponerasom
förstå uppgift skulle kunna isvårligen vad derasdärförMan kan vara

komplott torde hauppehöll sig där. Enscenariot, dedet fortsatta om
vakter i detta skede.varit i behov transportörer änstörre avav

vi bedömtFrån observationer denantal22.50 görs ett varapersonav
medhans beteende inte kongruentdärförgärningsmannen äratt

området.ärenden imed legalauppträdandet hos personer

sigfrån området timme. Detunder drygt 1.5har varit bortaHan ter
således kvart innani god tid härkomma tillbakanaturligt att ca en-

sig sinplats inomkan behövafilmen skulle sluta. Han repetera
uppehållit sidansigplanering. Efter hatanke eller östraatt av

därefterbiografen vid 23-tiden. Straxhan sigSveavägen närmar
strömmadefilm och knappt 40-talslutade utett personeren annan

gärningsmannen och detfrån inte ha förutsättsbiografen. kanDetta av
två kvinnor,påfallande besökare,hur han, allanärär utom unga

glasrutoma.går och stirrar inkommit fram till entrédörramaut genom
film Palmeklart för sig vilkenhan inte haft riktigtverkarDet attsom

foajén.på. går Palme kvar igått fram förfaktiskt Han äratt omse
några utanföruppehåller minuter alldelesytterligareDärefter han sig

i och för sig kunnatillbaka. skullevankar fram och Dettaentrén. Han
bekant någon bevistadetillbeteende somsom envara samma

finns inte beskrivetuppvisa detföreställningen skulle kunna attmen
någon biografen.någon hämtade viddetta utseendemed



878 Gämingsmannaprofilen SOU 1999:88

Utdrag forts.GMPur

Bedömning

påfallandeGm och rimligt hänsynstagande till möjlig-utanagerar
heten han skall kunna observeras. Detta expositionsbeteende tordeatt
inte höra till professionell mördares beteende. Gm intrycken ger av

tålamodbristande i det gårhan fram till entrén det tilltänktanäratt
offret inte kommit förväntat. Inte heller detta hör till denut som
välinformerade mördarens beteende.

efterAgerande föreställningen

därpåDen följande observationen vid möbelaffärensgörsav gm
fönster i samband påbörjarmed Olof Palme sin promenadatt mot
city. inteDet sannolikt han kunnat höraär vad Palmes ochatt sagt

han gjorde det påverkatorde det inteäven det fortsatta förloppet,om
eftersom mångadet finns alternativa till Gamla Stan. Däremotvägar
torde det sågovedersägligt ståhan hela sällskapet och samtalaattvara

stund. Det påbörjaranmärkningsvärtär han förföljandetatten av
såPalme i anslutning till tvåsällskapet brötnära i rikt-paret att upp

ningar och dessutom före Mårtendet Palme och hans fästmöatt
honom.passerat

Gärningsmannen följer efter, till början knappa 20 metersen
avstånd, efter lång150 promenad beskrivs det han be-attmen en m
fann sig endast 10 efter Palme. Under denna promenad detparet ärm
sannolikt ungdomarmött kan ha föranlettgängatt ett attman som gm

ytterligare stund med skjuta.vänta Efter Palmes korsatatt atten
Sveavägen kort efter de korvkiosken vid Adolf Fredriksatt passerat
Kyrkogata blir det nödvändigt för måstedem,attgm passera annars
han bakom dem vilket påfallande.vänta torde ha blivit alltför

I detta läge ståttbör det dock ha för någraklart Palme inte hadeattgm
livvakter. Man kan undra varför han inte gick då.till attack Av
utredningsmaterialet framgår det troligen fanns flera iatt personer
närheten gick i bägge riktningarna vid platsen flerasom varav var
tämligen och kan ha uppfattats potentiella ingripare. Flykt-unga som
möjligheterna vid SARI-butiken bör dock ha bedömts bättre änvara
vad de varit sidan Sveavägen. Möjligen kan det för-motsatta av
hållandet Palme stod vid skyltfönster avhållitha gämings-att ett stort

med den risk för spegelbilder kan finnas. Slutligen kanmannen som
såförloppet ha varit snabbt inte hunnit möjligheternaövervägaatt gm

tvingats Palme.utan paretpassera

har tidigare påpekatsDet det fortsatta förloppet under promenadenatt
fram till mordplatsen ofullständigt känt och delvis fylltär motsäg-av
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Palme vidsig haelsefulla uppgifter. Vittnet Nicola säger möttsom
avståndnågrapåCarteriebutiken, harLa utemeterssett menen man

vänder han sig ochskottenvid trottoarkanten. När han hör omsenare
vidhoppade in ochförföljde Palmesäger ut portenatt urmannen som

beskriver vittnet Anders BzsDekorimabutiken. beteendet hanDet är
bär delvis drag Andersbeskrivningen förföljarenbeteende och avav

befann han sigefter skottenNicola F vände sigB. När strax merom
svårigheter ochfrån haft200 mordplatsen och torde haän att sem

således betydande möjlighetolika finnsurskilja de aktörerna. Det en
såvälsvårigheter i sitthaft i verkligheten,Nicola kan haF attatt som

förloppet.minne särskilja de olika delarna i

framgår bredvid butiks-uppgifter stodvittnet M:sAv Inge att gm
måste någonstansnågon Såledestid. hanvid Dekorima underentrén

vittnesmål riktigt torde detPalme. Om Nicola Fzsha ärpasserat paret
någonvid ytterligaremed Palme stannadeha skett i samband att paret

stannadeSARI-butiken. Lisbeth Palme minns inte debutik, utöver om
framgår gicknågot skyltfönster.vid ytterligare Däremot att paret

långsamt dem. beteendedet torde räcka för Hansoch att passeragm
ögonkontakt med offret,dock för han inte önskadevid mordet talar att

bakifrån.utföra Därförtiden haft intention mordethan hela attutan att
inte gick förbi för han önskadeför han Palmetalar det attattmesta

tvingades det.det, för han göraattutan

mordplatsenvidAgerande

gärningsmannen god uppsikt PalmesVid hademordplatsen över paret
fanns den plats där hanoch detförehavanden väg motpersonerom

söderut kunde han stund för stund bedömatittastod. Genom att
från sin positionkunde han intelämpligheten attack. Däremotav en

förstås trafikens rörelser.trafikljusens omslag kundehan sese men
ha slagit tillinnan förbi torde ljusenStrax Palme gick honom röttom

synvinkel, stodtrafiken gämingsmannensoch Rakt fram,stannat. ur
Vid trafikljuset södertvå honom.bilar, i ytterñlen, närmasttre varav

gickBakom Palmemordplatsen stod ävenledes bilar. parettreom
någon innanunder stundvittnet Anders torde ha Anders BB. Gm sett

hinder.uppenbarligen intedess och bedömde honom ettsom

gick denTämligen omedelbart efter Palme passeratatt senare uppgm
hand Palmes axel vilket kanmed sinbakom Palme och vänstratog

hållaframåt för honom stabilt.ellerha gjorts för skjuta Palme attatt
ögonblicket hadesköt. I detDirekt därefter höjde revolvem ochgm

tordefått började sig. Palmebilförarna ljus och bilarna röragrönt
framåt kortkan ha följt medha fallit varvid ögon-ettmomentant gm
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blick, liksom Lisbeth Palme. denI rörelsen och under det hanatt tog
bakåt vände han revolvern fru Palme. Sedan han gjort detett steg mot

stoppade han sig bakåt.revolvem, ytterligare Däreftertog ett steg
någothan tveka varefter han började springa Tunnelgatansyntes

västerut.

Såvitt påminnaLisbeth Palme kan sig gärningsmannensade ingenting
två vittnen något,har hört henne dem minnssägamen som en av som:

Nej, vad du Detta torde ha skett efter detgör andra skottet.men-

Bedömning

förefaller såDet obetänkt snabbt sig skulleatt stoppa vapnet, som
ha kunnat användas eventuella angripare. Det kan knappastmot
tänkas trodde sig ha skadat Lisbeth Palme tillräckligt effektivtatt gm
eftersom hon skrek obehindrat och inte föll Därför dettersamman.
sig märkligt han inte försökt sig skjuta eller fleraatt att ett ytter-

Ävenligare skott. framåtPalme föll direkt torde professio-om en mer
nell gärningsman ha skjutit ytterligare eller företrädes-skott,ett annat
vis i huvudet, för säker han verkligen lyckats. Bilarnasatt attvara
rörelser mordplatsen kan delvis ha hindrat frånhonomävenmot att

gånger.skjuta fler Tendensen till kvardröjande kan naturligtvis tolkas
övervägde vad han skulle eftersom han redangöraattsom gm men

sig det sannolikt han helt enkelt blevärstoppat vapnet attmer
något förvirrad åstadkommit.vad hanöver

andra skottet.Det Skottet träffade Lisbeth svårtPalme delvisärsom
bedöma eftersom det saknas beskrivning hur det gicknärmareatt av

till. framgårAv de tekniska undersökningarna dock riktningen föratt
den första respektive andra kulan skiljer sig Vidare fram-20°.änmer
går det skotten avlossades med mycket kort intervall. Detatt mest
sannolika därför gärningsmannen, eftersom han inte rördeär sigatt
bakåt efter första skottet, riktat Lisbeth Palme och avlossatvapnet mot

skott i syfte skada henne. I linje med vad anförsett att som senare om
motiven döda Olof Palme det sannolikt velat dödaär ävenatt att gm
henne motiverat hon associerad med sin make, detattav var
förhatliga objektet.

Flykten

När Luntmakargatan valde han springa uppförpasserat att trappor-gm
Han kunde ha gårvalt rulltrappan parallellt med trapporna.na. som
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eftersomstillastodrulltrappanberogjorde det kanhan inteAtt att
frekvent.inte användsautomatiskt denden stängs omav

varvid detfungerade allsden intekan haGärningsmannen trott att
Åhögre.ansträngande, eftersom ärblivitskulle ha trappstegenmer

dentvå iminsthanbeskrivs detandra sidan taget,trappstegtogatt
Även liksomi rulltrappanbelysningenkraftigadenhanväg sprang.

denhan inteförklaraalls, kankände till denkanske inte toghan attatt
lång tidhade inteMalmskillnadsgatan. Hantillsnabbaste vägen upp

vägval.beslutsig fattaatt om

observeradesMalmskillnadsgatansprångmarschenUnder mot gmupp
krönetstundsåg korthonom stanna avuppeensomav en person,

också förstundförmöjligen attpusta utatt se omtrappan, menen
han hante-under detspringanågon fortsatteföljde efter. Han attatt

sigDetdragkedja han drogväska med mestrade liten tersomenen
från till dennafickadå revolvernflyttaderedansannolikt hanatt en

förvaraskullehandet osannoliktförefallerväska. Däremot att en
så krångligt sätt.radiokommunikationsapparat ett

ha godmedhjälparehargärningsmanbordefasI denna somen
få flyktbilen till lämp-förvia radiokommuniceraanledning attatt en

lig plats.

raktfortsättaflyktenden fortsattavalet för ärnaturliga gatanDet att
gatubilden.in isnabbt glidaochnå Birger Jarlsgatanförfram att

för sig eftersomi ochvälbetänktgärningsmannenIstället viker av,
vikerförföljare. Hanunder längre tiddå kunde observerasintehan av

kännertrakter hanhan avvikersannolika ärDet motattnormt.av
välbekant plats.ellerhemmetandra,bättre än mot annan

gickRegeringsgatanDavid Bagares GatahörnetrundadehanNär -
varvidtillhalkadedemoch dentvå framför honom ena avpersoner

något skällsordkastadeochuppretadblevhenne. Hongm sprang
derasoch försvannspringafortsatteinte,efter honom. Han svarade ur

verkligen harmedåsyn. kongruentbeteendeDetta är person somen
skällsordet.inte förstodhanbetydabråttom behöver inteoch att

anledning lugnatorde han haSnickarbackenhan vikit ned attSedan
inte väckaförutmattning ellervissföljdtakten antingen tillned attav

uppmärksamhet.

Bedömning

Även uppgiften.för Hantränadintehani fas visar ärdenna attgm
klädseloåtkomligt. Hansså blirdetsitttycks undan attstoppa vapen

konditionpå förutseende. Hansbristvilket tyderopraktisk,verkar
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tycks inte räcka för språngmarschrejäl och fortfarande 2-3 minuteren
efter mordet väcker han uppmärksamhet försöka dölja sittattgenom
utseende. Gämingsmannens val flyktväg antyder lokalkännedom.av

Konklusion

Vid analys händelseförloppeten av

finnsDet inga tecken elektronisk övervakning hemmet0 en av
eller arbetsplatserna.

finnsDet inga tecken direkt bevakning Palme.av
Det osäkert, inteär sannolikt kartläggning förekommit.attmen en
Det inte sannolikt försiggåttär det efterföljande från Gamlaatt ett
Stan.
Det osäkert,är inte någonsannolikt följt efter i tunnel-0 attmen
banan.
Med viss sannolikhet det någottroligtär efterföljande från0 att
Rådmansgatans T-banestation till biografen Grand inte har skett.
Någon bevakning vid Grand har inte skett före det Olof Palme0 att
korn dit.
Någon bevakning under föreställningen tycks inte heller ha skett0
medan det däremot sådanafinns tecken innan föreställningenstrax
slutade.
Det helt klart föreliggerär det efterföljande från biografenatt0 ett
till mordplatsen, gärningsman frånflytt ivägatt mord-en ensam
platsen och ingen flytt någoniväg i riktningatt iannan annan
närheten mordplatsen.av
Ingen organisation påtagithar sig för mordet,0 ansvaret ett
övertygande sätt.
Belöningen har inte någonlockat skvallra någonelleratt0 ange

övertygandeett sätt.
finnsDet inga underrättelseorganisationer någonhar inforrna-0 som

tion värde mordet.av om
Mordet har inte haft iakttagbar effekt, skulle kunna0 en som
förklara konspirations motiv.en

De prövningar huvudhypoteserna för har visat denutsatts att pro-
fessionella konspirationen, med flera gärningsmän eller lejden
mördare, liksom den opportunistiska komplotten fåsinte kan att passa
in i de rekonstruktionenmönster och analysen Genomsom genererat.
uteslutningsmetodik och betrakta faktiskeden gärnings-attgenom

beteende kan sluta sig till han varit ensamagerande.mannens attman
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gjortbrott handetgärningsmannenserie beteende visarGenom atten
fåtthosformerimproviseradetillkommet underär som enpersonen

välplanerad akt hosmöjlighet änspontant enatt ensnarareagera
andra.uppbackaderfaren person av

Klassifikation brottetav

utförts främstbrottslingar,brottsplatser ochkringforskningI den som
vad vi, inämligenframkommit,uppdelningpraktiskvid FBI har en

klassifika-brott. Dennarespektive kaotisktkallatSverige, organiserat
vidanvändashar kunnatsexualmord ävenition har sitt menursprung

fall intei varjesexuellaeventuellabrottslighet där moment,annan
alltmåste imodifikationerSjälvfallna görasuppenbara.varit helt men

tvåbegås olikatvå brottsig dessaväsentligt visar typertyper avavav
gärningsmän.

kaotjskt.väsentligeni sin helhet,Olof Palme,Mordet sett synes
dettaTecken är:

inte planeratBrottet spontant.är utan0
biografen.expositionsbeteende vidharGärningsmannen ett

intehögriskbeteende störreharGärningsmannen taattett genom0
poliser icivilabilar eventuellaomkring, ochmänniskortillhänsyn

beskjutningen.medsamband
konversation beskjutningen.föreingenförekommerDet0

beskjutsLisbeth PalmeoklartGenomförandet är att mengenom0
inte dödas.

efter detförvirrad omedelbartförefaller lättGärningsmannen att0
skjutit.han

i sig till motivlöst.Brottet är synes0

några organiserat brott.dock dragfinnsDet av

medtvå eftertimmartålamod mötetGärningsmannens väntaatt0
offret.

förloppet.imycketvisar sin avsiktGärningsmannen sent0

Gärningsmannaproñl
möj-bas, debrottet ärklassiñkationenkonklusionen ochMed somav
olikakarakteristiska. Avgärningsmannensbeskrivaligt närmareatt

väsentligaändras iinteanledning dennefinns detskäl atttro person
karakteristiskaOlof Palme. Hans ärmördatefter hanavseenden att
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därför väsentligen desamma de vid tiden för mordet. Inu, som var
månden det skulle kunna annorledes markeras det särskilt.vara

Under den tid gått sedan vi lämnade utkast till profil i februariettsom
i har reanalys materialet medfört förändringar ochsmärreav
modifikationer profilen. ---av

Gärningsmannen

Det har tidigare konstaterats detta brott väsentligen kaotiskt,att är
vilket medför gärningsmannen i huvudsak har kaotiska drag,att som
kan beskrivas i generella följer serie sannolikatermer varav en
omständigheter.

Generella drag

Det sigrör personlighetsstörd, svensk förmågastörreutanom en man
till logisk i pressade situationer och hellre låterresonemang som
känslorna handlandet. Han driftstyrdstyra är därmeden person, som

svårigheterhar i interaktionen med andra sådanmänniskor. En person
har vanligen bakgrund kantad diverse misslyckanden och dessaen av
förhållanden i kombination hans aktuella liv speciell konturger en av
kantighet, rigiditet och originella levnadsomständigheter.

Personlighet

Den personlighetsstörning låternärmare sig inte, tidigarearten av som
påpekats, beskrivas Ett brottnärmare. denna begås docktypav van-
ligen med psykopatiska drag. Gärningsmannen såledesärav personer

intolerant, illojal och hänsynslös impulser,en styrsperson som av
hugskott och infall. Därmed finns drag rastlöshet och bristandeett av
uthållighet, mångavisar sig livets områden. En konsekvenssom av
den störda personligheten svårigheterär relatera till andra ochatt
upprätthålla vänskaps- och andra relationer. I grund och botten är

rädd för konfrontation han drar sig inte för söka denpersonen attmen
det skulle kunna tjäna hans syften. finnsDet betydande föraktom ett

för andra och förakt för svaghet, sig uttryck i fördomsfullhettarsom
och tendens till omdömen andra. Omdömen, till sinsnara om som
karaktär rigida och bristfälligtär nyanserade. Ytligt kan hansett

framståsäkert självsäker sin självhävdelse i andrasom genom men
avseenden framstår han uppblåst och oäkta, vilket avspeglarsom en
brist inre kompass.
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Levnadsvanor

levergärningsmannenmed sigför ettpersonlighetenstördaDen att
i sintrivs bästambitioner. Hanomväxling ochliv fattigt störreutan

förliv kan,hobbies. Hanskrävandesig inteensamhet ägnarmen
politiskttråkigt.och Hanhändelsefattigt ärsigomgivningen, te

samhällethatbetydandefinns troligendet motointresserad ettmen
svårigheter ii hansgrundhar sindessoch representanter, egnasom

föreningarmedlemdärför intetroligenGärningsmannenlivet. är av
intresseramed ellersympatiseranaturligtvissamfund kaneller men

avvikandeellermed originelltankesystemorganisationer ellersig för
Även detslumpmässigtPalme ärmedframtoning. mötet varom

andraellerPalmeha kartlagtkangärningsmannenmöjligt att
vandrande kring derasplanlösttillunderprominenta synespersoner

vidvisshaGärningsmannenarbetsplatser.bostäder och vanasynes
åtminstone delfullgjort,hansannolikaskjutvapen. Det är att enmest

hakanHanvid skjutvapen. ävenvärnplikten, vanagersomav
detavlägsna är ävenhandsigskaffat orter menegenvana

medför hanvilketdå skjutbanadå besöktoch atttänkbart hanatt en
hanteringgärningsmannenstankeMeddär.kändkan avvara

möjligenavspeglarför honom. Detsärskilt värdehadetvapnet synes
för delar hansså käntfall tordeivapenintresse,större avvaraett som

omgivning.

karakteristikaFysiska

Vittnesuppgifter,framgårkarakteristikafysiskaGämingsmannens av
framgårmaterialet. Detfrån analysenhärledaskan även avmen

lång kraftigt byggd. Hanrelativt äroch180 ärdärvid han äratt cmca
vältränad.förefaller intehögerhänt. Han vara

Ålder

år med tanke30underbegås oftastdetta slag mänBrott menavav
detpalmehat,utpräglat ärtillhands,motiv liggerdet närmast ettsom
bliskallhat30. Föräldresannolikt motän ettär att personatt engm

gradvisochPalmesunderlevtså torde de krävautpräglat att eraman
vittnen,Olof Palme. De settaversionbyggt sommot personenupp en

uppfattat honomdel haövervägandetillgärningsmannen varasynes
möjlig-tänkabörrimligtår. förefallerkring 40 Det manmenvara

kronologiskasinbetydligt äldre änkanheten utatt seensamvargen
och1938född tidigastgärningsmannenålder. innebär ärDet att

under 40-talet.sannolikt1958 mestsenast men -



886 Gdmingsmannaprofilen SOU 1999:88

Utdrag forts.GMPur

Familjär bakgrund

Kaotiska brottslingar har ofta kaotisk bakgrund där f f fadern ochen a
relationen till honom präglat det fortsatta svårigheterlivet. De som
funnits kring fadern behöver dock inte ha visat sig i han, i sinatt tur,

eller varit känd förär myndigheter. Men han kan ha haft alkohol-
problem och äktenskapet mellan föräldrarna kan ha haft andra
påfrestningar misshandel. Gämingsmannens kontaktt medsom ex
föräldrarna, de huvud finns iöver livet, troligen minimal.är Avom
väsentligen okänd anledning kaotiska brottslingarär ofta födda isent

syskonskara.en

Eget familjeliv

Gärningsmannen umgås sannolikt endast sporadiskt med kvinnor och
bor och lever Han har troligen inga barn.ensam.

Utbildning

Det sannolika gärningsmannen lågutbildad,ärmest i varje fallatt är
har han inte genomgått högskolestudier. Det vidare troligtär hanatt
inte någonhar avancerad yrkesutbildning.

Arbete

Till följd utbildningsnivån har gärningsmannen, han inteav ärom
långtidsarbetslös, okvalificerat arbete i vilket arbetsuppgifternaett
inte innebär vidlyftigare kontakter med andra människor. Sannolikt
har han bytt mångaarbeten gånger. Med tanke hansarten av per-
sonlighetsstöming det inte sannoliktär han arbetat längre tid iatt
arbete innebär djupare kontakter med andra människor, f f intesom a
vårdarbete.

Ekonomi

Av förhållandenangivna följer gärningsmannen lever påovan att en
låg ekonomisk nivå där för bil torde begrän-utrymme t ex egen vara

Troligen bör han i hyresrätt med relativt lågsat. hyra med däraven
följande bostadsstandard.
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sjukvårdPsykiatrisk

vanligen intebrukartroligen harstörning gärningsmannenDen typ av
undervården, i varje fall intepsykiatriskatill kontakter med denleda

mån medici-Tillståndet påverkas i väsentliginteformer.frivilliga av
åstadkomma marginellaendast kunnapsykoterapi brukarnering och

har ellergärningsmannenSåledes troligtdet inteförändringar. är att
vårdkontakter.haft psykiatriskahar

sjukvårdAnnan

sig klumpigthangärningsmannen rörtbeskrivningarnaI attangesav
hafthansåledes möjlighetnågot. finnsDetmöjligen haltatoch atten

fotledsåkomma för-kan hahöft-, knä- ellereller har somen rygg-,
öppenvård föriskadetillfällevård såväl vidakutanlett ett som
Viss konsum-behandling.sjukgymnastiskeventuelluppföljning eller

förekommit.läkemedel kan därför hasmärtstillandetion av

gärningsmannendet kommenteraskandetta sammanhangI även att
Palmebiografen, innanvidsynfel. När hanhartroligen straxett syns

förföljandet Sveavägen,Underglasögon.harkommer ut, gm
frånprofilenglasögonen sig. Ihan inteflykten harmordet och

ålderssynfel,skulle hahärtillorsakenfebruari ettattvara gmanges
skulleeller hellre,visar han likaanalysgrundligare gärna,attmen

varför hanförklaramöjligen skulle kunnavilketkunna närsynt,vara
varför hanså ochhan i PalmePalmeefterföljer nära, att tar tagparet

frånför springahan bestämmer sigstund innankorttvekar atten
får totaladenglasögon inteför hanKanskemordplatsen. utanatt

situationen.överblicken över

Missbruk

be-härden haltnaturligtvis inte ovanligtDet är att sompersoner av
amfetamin.alkohol ellerdåoch vanligenskrivs missbrukareär av-
totaliteten imissbrukareSåledes gärningsmannenkan även menvara

skulle kunnaför hanbedömningen detta talar inte gravtatt varaav
arnfeta-eventuelltochmåttligt nedgången missbrukeller att ettens av

intensivt.varithavid tiden för mordet inte kan nämnvärtminmissbruk
härtillSkälenalkoholrnissbruk.för ärtorde gällaDetsamma att

drogentraktan efterstarkarebetydligtamfetaminmissbrukare har en
tillståndpåverkatfå brott. Iutföra dennamöjligheten ettän typatt av

så torde hakraftigt detgrumlastorde omdömet pregnantagettatt mer
Viss alkohol-faktiskt kan konstatera.beteendet vadutslag i än man
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påverkan kan tänkas vid mordtillfället det finns intet stödermen som
tanken gärningsmannen påverkad.varit rejält Inte heller alkohol-att
abstinens vid tillfället sannolik eftersom det medförär rad fysiskaen

förhindrar genomförandet brott dettasymtom sätt.ettsom av

Men gärningsmannen vidäven tiden för brottet inte kan haom nu
varit avancerad missbrukare kan han ha varit det tidigare och under
åren gått påfrestningsedan dess. Den det inneburit tidvissom attsom

osäker polisen varit honom spåren eller inte kan havara om
orsakat han kan ha dämpat främst med alkohol eller lugnandeoro som

Sådanttabletter. missbruk vårdkontakterkan ha lett till vid alkohol-
eller narkomanvårdsmottagningar. Missbruk heroin osannolikt.ärav

Tidigare brottslighet

Gärningsmannens personlighet svårarekan ha lett till relations-
störningar, varvid olaga hot eller misshandel kan ha blivit följden av

oförmågahans hantera frustrationer och kränkningar. Eftersomatt
sådana problem i första hand kan uppståtttänkas ha främmandemed

det sannoliktär alla eller de allra flesta sådana till-attpersoner av
fällen polisanmälts åtalatsoch han för flertalet dem. Eventuellaatt av
fängelsestraff för sådan brottslighet kan ha honom kontakter medgett
kriminella kan ha vidareutvecklats efter avtjänat straff. Det ärsom
därför tänktbart han kan ha varit inblandad i brottslighet,att annan

dåfrämst egendomsbrottslighet.

Kontakter med myndigheter

Det troliga gärningsmannen har aversionär myndighetermest att mot
och auktoriteter följer han sannolikt undviker upprätthållaatt attvarav
kontakter med myndighetspersoner. Till följd personlighets-av
stömingen och förmodade besvärliga ekonomiska omständigheter är
det dock tänkbart han tvingats kontakter med socialtjänsten iatt ta
olika livets skiften. Det tänkbart han förtidspensionerad.är även äratt

Uppehållsort

En iakttagelse rörande kaotiska brottslingar de inteär att transporterar
långasig sträckor i samband med sina brott. De bor, arbetar eller

tillbringar myckenhet sin fritid i närheten brottsplatsen. Deen av av
tillfällen i flykten och utför sina brott områdeni därtar de känner sig
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gärningsmannensochtidpunkten för brottettankehemma. Med
ibor eller arbetardärför sannolikt hanövrigt detkarakteristika i är att

andra skäl.vistas ofta därområdet biografen Grand, ellerkring av
eventuellsannoliktområdets struktur det inteMed tanke är att en

områdetlångt fastmersärskilt söderbostad finns utan norr,om
bostad myckethar ofta sinKaotiska brottslingar näraoch väster.öster

till ä 2några lhundrakanske endastbrottsplatsen, meter, men upp
km tänkbart.är

Motiv till brottet

intemotiv,personligtdet sigtroligaDet rörär ettattmest menom
påverkadesina olika facettermed allaprivat inslag. Palmehatetmed

urskillningsförmåga,människor med bristandeantalsäkert stortett
projektivaaggressiva,och förprimitivt tänkandebenägenhet för

dem, kan haför fleraresultat detta,försvarsmekanismer. Ett avav
något liv ochi derasOlof Palme komvarit attontatt representeraatt

tillkorta-derassyndabock i förklaringenfått rollenhan kreera avav
så förhatlignågra få blivitdem, haförkommanden. Palme kan, attav

demumgåtts döda honom. Förmed planertänkas hade kan att en av
möjliga realisera.fantasierblev dessa att

utlösandefinnerrelativt vanligtmord detsamband medI är att man
relations-offret. kanrelaterade till Detinte röraorsaker, ärsom

närstående ofta flickvänner.mindremed ellerproblem personer,mer
motgångar ekonomi och arbete. Ivad gällerDet kan ut-även röra

värdedärförmisstänkta kan detpotentielltvärderingen attvara avav
sådana händelser.söka efter

gärningenUppträdande efter

till följd denbli gripenförelåg sannolikt rädsla förInitialt att aven
rädslafick. Eventuellt kan dennabrottetuppmärksamhet somenorma

mindreånger självmord, deteventuelltha lett till och är sanno-men
iuppnått säkerhetalltSå småningom gärningsmannenhar störrelikt.

massmedias rapporteringtidigt kantrade ochmed utredningentakt att
uppståndel-samband med denkonspirationer. Iendast rörde enorma

hafthatorde gärningsmannenefter brottetoch problemen rentsen
efter den andraministerndentriumfatoriska upplevelser när ena

polischefen efter den andra. Utanavgå, liksom dentvingades attena
härgärningsmannaskapet bör dedethan direkt behövt egnaange

nämligenhangärningsmannen. Här harhändelserna ha kommenterats av
avslöja sig.behövainre tryckethaft lätta litet detchans attutanatt
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Så småningom kan känsla uppståttensamhet ha till följden av av en
önskan inte avslöja sig, parad med bubblande införatt atten oro vara
den gjort det mångahan människor kanske önskat.trott attsom som
Så småningom kan känsla besvikelse uppstått,och tomhet haen av
efter den definitiva förlusten hatobjektet. Det innebär det inteattav
längre finns objekt rikta hatkänslomaett att mot.

Under förutsättning gärningsmannen inte identisk med Christeräratt
P torde han rättegångenvid tiden för denne ha upplevt på-mot en
fallande grad säkerhet och triumf. Den varierande emotionellaav

hos gärningsmannen svårighetertorde ha medförttemperaturen att
hålla inne med kunskaper hur mordet genomfördes. Det krävsom en
påtaglig hållastyrka för Såledesinne med detta. gärnings-att är

mycket störd ja, kallhamrad. Det sigrörrentmannen en person, av
sannolikt utpräglad psykopat.om en

Infiltration

Även frånomständigheterna tid till kan ha honomgettom annan en
osårbarhet,känsla han inte skulle ändåkunna gripas kan det haattav

funnits känsla osäkerhet, kan ha lett gärningsmannen tillen attav som
infiltrera utredningen. Det kan ha skett olika sätt:

Han kan ha kommit med vittnesmål eller allmän informationeget0
och i samband med det försökt skaffa information utred-om
ningens läge.
Han kan ha lämnat direkt vilseledande information i försök0 ett att
rikta utredningens fokus håll.annat
Han kan under täckmantel journalist eller särskilt intresserad0 av

fåmedborgare ha försökt information från utredningen heltut
legal väg.
Han kan ha förlett förmåtteller andra lämna vilseledandeatt0
information.

Intresse för utredningen

Kaotiska brottslingar brukar vanligen inte följa den massmediala
redovisningen sina brott. Detta fall dock speciellt eftersom detärav

långaunder perioder såvarit osedvanligt mycket skriverier. Det ter
sig därför rimligt denne gärningsman samlat sig tidnings-att mer
klipp folkvad i gjort.än Därutöver kan det bland hans till-gemen
hörigheter finnas artiklar frånPalme och bilder tiden före hansom
död.
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Hantering bevismaterialav

första hand det ammunitionen och de kläder han bar vidI rör vapnet,
fåttmordtillfället. inte visste förut torde han tidigt haOm han det

33-åringensför kläder, varförklart sig det intresse visat den kman s
då ikan han gjort sig med kläderna eller varjeanta att senastman av

fall rengjort med upprepade Ammunitionen kandem tvättar.noggrant
såhan lätt ha gjort sig med. Vapnet däremot torde representera ettav

svårligenaffektions- eller fetischistiskt värde han kan ha gjortstort att
sig definitivt. det väl sannolikt hanmed det Däremot gömtär attav

återvända till.det plats han skulle kunna Det mesten som
sannolika därvidlag han det plats har särskildär gömtatt en som

liv, exempelvis biutrymmen, undanskymdbetydelse i hans bostadens
områdetnågonstansplats arbetet, i kring landställe ellerett en

någonplats, har symbolisk betydelse för honom, vid barn-tsom ex
förefaller inte troligt skrivit dagbok, i varjedomshemmet. Det hanatt

varitfall har han inte i den skrivit ned vad han med berörom som
mordet.

återkomstRisken för

råkar naturligtvisDen äventyp representerarav person som gm
fortsättningsvis för situationer han inte klarar med mindre änut som

våld. lika blinthan tillgriper Detta behöver dock inte alls drabbaatt
fastmeroch oförutsägbart vid mordet Palme drabbautansom av

årenanhöriga eller bekanta. innebär under efter mordetDetta att gm
våldsbrott,Palme kan ha lagförts för andra inklusive mord. ---av

Slutsatser

genomgångEfter denna materialet och redovisningen hur viav av
det vi kan dra följande slutsatser:analyserat attanser man

genomfördes inte konspiration gärningsmänMordet av en av
Mordet genomfördes ensamagerande gärningsman,av en som
träffade Olof vid biografen Grand.Palme

någotfinns inte uppenbart motiv till mordet.Det
Efter och de olika aktörernas beteende detanalys brottet ärav

gämingsmannaprofil, kanmöjligt beskriva användasatt somen
potentielltför in det omfattande materialet rörandesnävaatt

misstänkta. Profilen beskriver personlighetsstörd motive-en man,
begårad brottet till följd palmehatet.att av
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Rekommendationer

någraVi vill avslutningsvis anföra synpunkter framtida arbetsupp-
gifter, vårhar samband med analys profiloch densom som genere-
rats .

fåMassmediala strategier syftekan behöva utvecklas, i gär-atto
ningsmannen infiltrera utredningen.att

effektivitetssynpunktUr kan grundlig utvärdering potenti-0 en av
ellt misstänkta, inklusive psykiatrisk värdering, värde.vara av
Reevaluering tidigare misstänkta, med tillägg psykiatrisk0 av av
värdering kan nödvändig i skede.ettvara senare
Bevakning, spaning Palmes och mordplatsen vid till-mot0 grav
fällen, det kan ha intresse för gärningsmannen vistasnär antas att
där, kan värde.vara av
Noggrann utvärdering alla sig Lisbethnärmat0 av personer som
Palme irreguljärt eftersärskilt mordet, kan leda framsätt,ett
till gärningsmannen.
Det kan nödvändigt utveckla strategier söka gärnings-att att0 vara

med tanke möjligheten han inte finnasskulleattmannen
nämnd i utredningsmaterialet.

genomgångRRV-experternas och bedömning GMPav

genomgångI RRV-expertemas utredningsmaterialet ingick ettav som
led granskning GMP.senare en av

konstateradesI allmänt GMP intar central ställning irapporten att en
mordutredningen. den enda heltäckande sammanställningenDen utgör

utredningsmaterialet. Den skulle enligt uppgift avstämd medav vara
såväl åklagare, och säkerhetspolisen, enighetPU varvid "en betydande
nåtts våra GMP-författamas slutsatser. I sammanhanget noteradeom
RRV-expertema GMP hade utvärderats i samarbete med FBI.även att

låtitRRV:s utredare bedömde det värdefullt genomföraPUattsom
GMP-undersökning förelåg.de begränsningar GMP kundetrotsen som

komma visa sig ha vid försökenvärde klara mordet,att ett att upp
framför allt fokusera utredningen hypotesenattgenom en ensamom
gärningsman föregåendehandlat planering. det hänseendetIutansom
bedömdes rågGMP kunna i utredarna. RRV-även ge ryggen

förhade i och sig invändningar flera de bedömningarexperterna mot av
låg till ansåggrund för GMP:s slutsatser, GMP egentligenattsom men

borde betraktas hållastrukturerat det varitsättett attsom samman som
huvudscenario.PU:s Innebörden detta analysen hypotesenär attav av
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den gärningsmannen bedömdes väl utförd, attom ensamme vara men
angående övriga jämförelsevis lägre förhypotesers haltresonemangen

den skull inte alltid övertygade.
påsin kritiska analys inriktade sig det stöd iI RRV-expertema som

GMP anfördes för utesluta andra scenarier, framför allt möjlighetenatt
konspiration.av en

De huvudreflektioner redovisades hade dock vidaresom en
påverkatssyftning. Enligt RRV-expertema verkade GMP ha mycket

möjligheten Christer gärningsman. framstodP Detav av som som om
GMP flera för in justpunkter hade garderat sig täcka denneatt som
förövare. Till anfördes följande citat GMP, vilka föreföllstöd allaur

klippta Christer personakt:Pzssom ur

Det tänkbart han förtidspensionerad.är även äratt

oförmågavarvid följdenolaga hot eller misshandel kan ha blivit hansav
hantera frustrationer och kränkningar"att

vården,vanligen inte leda till kontakter med den psykiatriska i varje fall
inte under frivilliga former

amfetaminmissbruk varitatt eventuellt vid tiden för mordet inte kan haett
intensivt. torde gälla för alkoholmissbruk.Detsammanämnvärt

påpekatRRV-expertema hade i sammanhanget konstruktöratt en av en
frångämingsmannaprofil omöjligen kan frigöra sig särdrag hos kända

frestasmisstänkta. De pekade risken för konstruktörema kundeatt
stå långsig för inte näsa gämings-gardera behöva medatt att om

sådanskulle identisk med känd misstänkt gämings-mannen vara en
man.

övergripande gämingsmannaprofilEn andra synpunkt enattvar
utifrån såinte bör konstrueras enstaka händelse med under-magerten

lag i detta fall. behövdes specifika särdrag i det enskildaDetsom mer
brottet eller flera händelser med likartat mönster.

två förhållande utgångslägetbrister till det ideala införDessa i ett
GMP-arbete, diskuterade i denväl kända och även ut-som var

sådantarbetade GMP, utgjorde dock inte hinder metodensmotett an-
avståvändande hade bort helt, enligt RRV-expertema. Detatt man

alternativet hade varit sämre.
förI enskildheter och med sikte det i GMP anfördes att ute-som

följande.sluta konspiration noterade RRV-expertema bl.a.en
måsteGMP:s folkslutsatser konspiration mycketatt en engagera

från anspråkfyra itill till dussin och mycket tidtre ett ta varupp
förhållandenöverdrivna och grundade i andra länder. RRV-exper-

pekade Olof ofta sig livvakter ochPalme rördetema att ute utan att
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dåligt,hans personskydd i allmänhet varför planeringsbe-största var
såhoven inte hade behövt stora.vara

tvåBeträffande jämförelsen med andra invändningar.attentat restes
första gällde GMP:s slutsats det skulle ovanligt inteDen detatt attvara

finns lätt identifierbart motiv till brottet. grundade sigDettaett
tankefelet redovisade"sannolikt det vi i samtliga denästanatt av

fallen efterhand fannsi utfördes och varför. Detvet attentatetav vem
på få till mordetskäl vi skulle motivetsätt att tro att vetasamma
Olof Palme det klaras andra invändningenDen denattom upp. var
enligt viktigaste skillnaden mellan detta ochRRV-expertema attentat
andra godtar hypotesen det sigrört gär-attom man om en ensam-
ningsman utgjordes gärningsman och offer slump,möttesattav av en-

tvådvs. gärningsmannen drygt timmar innan skotten föll inte hadeatt
några påplaner utföra mordet den plats och vid den tid det komatt

begås. förhållandeDetta uppseendeväckande borde ha tagitsatt upp
och i GMP, enligt mening.analyserats RRV-experternas

frågorkritiska kringRRV-expertema till GMP:s bedömasätt attvar
påhuruvida utförts professionellt ochmordet sättett av en

professionell gärningsman. fanns skäl beaktaDet att att attentatet, om
det utförts professionell gärningsman, resultatrnässigt närmast ärav en
perfekt genomfört; vederbörande icke avslöjad. GMP arbetade iär ännu

försökte bagatelliseradetta hänseende väl mycket med ochstereotyper
fråntecken professionalism,kunde tyda skottetsnär gär-t.ex.som -

ningssynpunkt perfekta placering förklaras med gärningsmannenatt-
skulle ha siktat rockens Exemplet EarlJames Rayryggsöm. -
Martin Kings anfördesLuther mördare RRV- utredarna. Denne ärav-
den ende kände lejde politiske toppolitiker i USA:smördaren av
moderna historia. hit man betedde han sig inte alls pro-Men som

såledesfessionellt. felsyn den lejd iDet äratt tro, attvar en som en
måste påkonspiration bete sig kompetent sätt.ett

någralyfte framRRV-expertema i detta sammanhang exempel ur
GMP och kommenterade dem:

påGMP: "Det märkvärdig brist professionalism gärnings-är atten
såsig tidigt han kan komma behövanärstoppar vapnet attmannen

det flykten.allra nämligen för skydda sig själv undermest attsom -
påRRV-experternas kommentar: Vi tolkar inte detta Gär-sätt.samma

fåningsmannen kan fram vid haftsnabbt behov hanvapnet oavsett om
hölster eller däremot komma rusande revolver i högstaAtt med en
hugg fram till och uppför denna skulle oprofessionellt. Dettrappan vara
behövs inte och ökar bara komplikationema. erforderliga tiden förDen

frigöra någonvid eventuellt behov torde sigröraatt vapnet om
sekund.
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ÄvenGMP: om gärningsmannens flyktenbeteende under i denna
fas visar gärningsmannen för uppgiften.han inte tränad Han tycksäratt

undan så oåtkomligt.sitt blir klädseldet Hans verkarstoppa attvapen
opraktisk, vilket påtyder brist förutseende. kondition tycksHans

språngmarschinte räcka för rejäl och fortfarande 2-3 minuter efteren
mordet väcker han uppmärksamhet försöka dölja sittattgenom
utseende. Gärningsmannens flyktvägval antyder lokalkännedom."av

påståendenainvändeRRV-experterna det saknades grund föratt att
gärningsmannen olämpligt klädd och otillräckligt tränad, ingetattvar
tydde oåtkomligt, förhållandetskulle varit det hanatt vapnet att att
inte för fullt skall jämföras med den uppmärksamhet detta hadesprang
väckt och lokalkännedomen kunde förklaras gärningsmannenatt attav

områdetläst av biobesöket.under Beträffande gärningsmannens
ansågeventuella försök dölja sitt ansikte, RRV-expertema detta iatt att

så fall borde alternativet, dvs. visa sig. RRV-expertemavägas mot att
sammanfattade såsin i denna del här:syn

svårt frånVi har i sekvensen Grand till mordplatsen, flykten och seder-att
undanhållandet finna klara och entydiga tecken bristandemera

måletprofessionalism. Fakta i talar i riktning. Vidare harnärmast motsatt
gämingsmannaprofilen själv givit högsta betyg professionalismen i
eventuella föregick Grand.sekvenser det sigHar plan-rörtsom om en

såläggning övervakning föreoch mordet har detta professio-skett mycket
dåförutsattnellt, det inte PKK finns det vissa mindre brister.äratt —

någraSlutsatsen i GMP mordet inte haft effekter som skulle kunnaatt
ifrågasattesförklara konspiration RRV-expertema, menadeen av som

förändring bådedet skett markant svensk inrikes- och utrikes-att en av
politik efter Olof Palmes död. Detta kunde bl.a. avläsas i offentligaden

tioårsdagendebatten kring efter mordet. ställde sig tvekandeDe även
inför hur effekten med politisk motivbild skulle kunnamordettav
avläsas, gjorde jämförelsen med mordet Martin Luther King och

fråganställde vad blev effekten mordet honomav
I avslutande diskussion GMP:sRRV-expertematogen upp upp-

delning i organiserade och kaotiska uppdelning debrott, en som upp-
fattade hörnpelare Klassifikationeni GMP-analysen. användssom en
enligt GMP vid sexualmord vid andra brott. GMPI bedömsävenmen
mordet Olof Palme i kaotiskt,huvudsak tecken dettasom som
framhölls bl.a. ingen konversation förekommit före beskjutningen.att
RRV-expertema invände:

Vi ställer frågandelite inför analogidragningdenna mellan ett stats-oss
ministermord och framför måletsexualbrott allt med tanke hur fakta iett
sedan någontolkas. Vad det inte förekom konversation mellanattavser
gärningsmannen Lisbethoch och Olof Palme före beskjutningen och att
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såpå kaotiskt visar dettecken brottdetta skulle tolkas ett attsom
ha tilltalatanalogi. Skulle gärningsmannen i ställetvanskligheten i denna

ändåså skulle väl dettaOlof Palme före avlossandet kulan ettvaraav
vettigfyller ingen helsttydligare tecken kaotiskt brott. Detett som

inte rimligen jäm-sammanhanget tala ut" först. kanfunktion i Detatt
offersexualbrottsling sig sittställas med närmareutansom geren

organiserat ochpresentation Vi detta teckentvärtom ettettsomser
rationellt brott.

Expertgranskning

ingår i utredningstraditionutvecklats i USA.GMP-metoden har Den en
sig under arbetet medidag förvaltas dit PU vändeFBI. Detsom av var

Åsgårdpreliminära resultat Ulf och JanGMP för avstämning deen av
låtitKommissionen GMP till engelskaOlsson kommit till. har översätta

erfaren f.d.avdelningen vid delsoch givit dels den nämnda FBI, en
materialet ochRessler, tillfälle studerautredare vid FBI, Robert att

på företrädare fördet. samband med detta harkomma med synpunkter I
sådan.frågorkommissionen ställt kring metodenäven som

FBI

Åsgårdframgår Ulf och OlssonEnligt vad i GMP besökte Jansom
Ölvebro National Academy Quantico,tillsammans med FBIHans

sammanträffade medi januari 1994. GruppenVirginia under dagartre
från då Behavioral Science Unit. Enligtutredare det kalladessom

ärendet muntligt,redogörelsen i GMP presenterade över-mengruppen
också sammanfatt-skriftlig sammanfattning, baseradlämnade en

åtaletförundersökningsprotokollet gällande Christer P.ningen i mot
fram tillEnligt redogörelsen kom företrädare i hög gradFBI:s samma

del detde sedan redovisades i själva GMP. Enslutsatser avsom som
från varföruppenbarligen flutit in i GMP,framfördes FBI har docksom

svårt materialför vad fanns i detdet läsarenär att veta somsom
följdför och vad finns därpresenterades FBI en avsom numera som

sammanfattasdiskussioner. Resultatet diskussionernadessa av
värderingSammanfattning ochfölj ande i GMP under rubrikensätt

vår bekräftats i dessaanalys och bedömning haI allt väsentligt tycks ---
någotföljande gärningsmannaprofilen modifieradeskontakter. däravDen

framgår inte vad härunder diskussionerna den punkten det sommen
frågavår sig dettaenigheten betydande. kananm. Man omavses, var nu

27GMP 113s.
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resultat beror hur vi presenterade ärendet för FråganFBI-personalen.
diskuterades med dem. bedömningDeras det osannolikt viäratt attvar
skulle kunna vilseleda sådem Vidare byggde de sin analys i ängravt.
högre grad vi kunnat gärningsmannens faktiskaän beteende undergöra
de sista minuterna före skotten. avsnittet fåI det finns kontroversiella
punkter. I anslutning till presentationen frågorärendet ställdes hel delav en
vilket innebär för sin analys fick det material önskade. Viatt man man
bedömer dessa grunder den bedömning FBI:s analytiker gjorde medatt

sannolikhet förhållanden.speglar reella Den analys istor presenterassom
denna ståkan därmed solid grund.rapport anses

FBI-gruppen enligt GMP vidare vissa rekommendationer. denIgav
mån gärningsmannen inte redan infiltrerat någotutredningen sätt
kunde förmåförsöka denne det antingengöra störaatt attman genom
honom med förhör i omgivningen eller med massmediala strategier".
Eftersom mordplatsen, och Olof Palmes hem kundegraven vara av
intresse för gärningsmannen årsdagari samband med borde dessa
platser bevakas vid de tillfällena.

Granskningskommissionen gjorde motsvarande besök vidett
enhet i oktober 1998 National Center for the Analysis ofsamma

Violent Crime, NVAVC; den aktuella enheten heter Critical Incident
Group.28Response etableradesKontakten med hjälp UD och denav

svenska ambassaden i Washington. Den engelska versionen GMPav
tillställdes i förvägFBI tillsammans önskemålet,med detatt vore en
fördel någon dem varit med vid besök 1994PU:s kundeom av som

Det visade sig endastnärvara. de utredare medverkadeatt en av som
kvar.1994 fortfarande arbetade

frågorAtt döma de ställdes och vadäven ut-av som av som
tryckligen sades hade inte samtliga närvarande studerat GMP närmare.
Någon granskning själva GMP kan FBI därför inte ha gjort försägasav
kommissionens räkning. Indirekt framgick vidare FBI:s företrädareatt
helst undvek något tolkas kritiksäga kunde vad deatt som som av
svenska kollegorna utfört.

Diskussionerna med främstFBI-gruppen korn beröra GMP-att
sådanmetoden och det arbete bedrivs vid enheten, desom som numera

centrala delarna påmordet Olof Palme vissa förslag på möjligasamtav
utredningsåtgärder. Därutöver framgick dock vad frånsadesav som
Steve Mardigians sida, presentationden ärendet gjordesatt av som av

28 Granskningskommissionen representerades Eric Ericsson,Lars Hans-av
Gunnar Axberger och Petra Lundh.
29 FBI kom under diskussionerna Chief W. Hagmaier,att representeras av
Supervisory Special Agent Steve Mardigian densom kvarvarande utredarevar

varit med 1994 och Supervisory Special Agent James McNamara.som
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frånpå frågor, vad vidinklusive ställda inte avvek sagtssomsvaross,
ansåg verkadeMardigian vidare GMP väl1994. Allmäntbesöket att

diskussioner.återspegla det berördes vid dessasom
sådan följande slutsatserdiskussionen kring metoden kanAv som

för GMP-Profiling, den vardagliga engelskadras. är termensom
avgränsad metodinte betraktas skarptmetoden, att an-synes som en

betingelser. stället betecknar denendast under vissa särskilda Ivändas
spårenfrånutgår gärningsmans beteende,allmänt analyser som en

offret. självabrottsplatsen och kunskap Kärnan angreppssättetärom
gärningsmannensfaktadär sammanställer änannatsom avserman

nödvändig-sistnämnda ursprungligenidentitet. Det sprunget ursynes
spårnågra efterutvecklats i fall där inte harhet; metoden har enman

efter vilkenviss individ, varför i stället söker typ somav personman
ha utfört gämingen.kan

profilinghindrarfinns enligt FBI-gruppen ingetDet attsom
inteenskilt brott, dvs. det behöveranvänds i samband med ett vara

frågafråga sexualbrott.inte heller behöver detseriebrott, omvaraom
vanliga mord.ofta fram profiler i samband med DetEnheten tog

spår analysera.brottet lämnat tillräckligt med Ettavgörande är attom
frånbemärkelsen inte andra brott därstatsministermord skiljer sig i den

profil.kan aktuellt tecknadet attvara en
frånFrågan brottsplatsen iinformation föreliggerden somom

profil besvarades bestämtmordfallet Olof Palme tillräcklig förär en
ansåg informa-fanns mycket tolkningsbarjakande. detFBI-gruppen att

på självasig till vad sketttion bara begränsadeäven somom man
citeradejfr motsvarande uppgift i GMP:smordplatsen ovan samman-

frånfattning besök vid FBI.PU:s
verksamheteninformationsmaterial denFBI-enhetensAv över egna

framgår profiling används idet ligger i sakensatt natur att samman-
"Proñles of Unknowninte finns misstänkt- rubrikenhang där det ären

Fråganalltså också så fram.Offenders. metoden vuxitDet är om man,
igärningsmannaprofili mordfallet Olof Palme, kan göra ettensom

huvudmisstänkt, inte har kunnatläge där redan har somman en
något vilket framgick denbakgrunden retorisk,avföras, den närär mot

Å självklarttill sidan detställdes FBI-gruppen. rätt attvaraena synes
sådant finns redan misstänktinte används i fall detden attett en—

Åpå. förlorar analytiskainrikta sig andra sidan det angreppssätt som
finnsmening bara för detutnyttjas vid profiling" inte sin att en

30 från sida pekade redogörelsenIngenting det framfördes FBI:s mot attav som
någonoriktig; detalje-för de diskussioner fördes 1994 skullei GMP varasom

genomgång syftet medgjordes dock inte och det inte hellerrad detta varav
följa vad förevarit 1994.kommissionens kontakter med FBI att upp som
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misstänkt, då pådet kommer utredningsarbetetin i sätt.ett annatmen
Efter viss diskussion besvarades därförsaken slutligen med det äratt en
fråga semantik finnsmetoden kan användas det miss-närom om en

sådanatänkt eller inte. i princip profiler i situationer,Men inte FBIgör
i stället används personality assessment, dvs. jämför informationman
från brottsplatsen med den misstänktes personlighet och livs-m.m.
föring, vilket kan värde vid bedömandet sig hatrorvara av av om man

alltsåeller inte. frågaI grunden blir det bedömarätt attperson en om
huruvida den misstänkte till sin med denöverensstämmertyp typ av

spåren pågärningsman brottsplatsen pekar mot.som m.m.
Överhuvudtaget underströk FBI-gruppen det angreppssättatt som

vid användningsområden.används profiling har flera FBI i detsyntes
frånhänseendet bort de traditionella profiler den ivägvara mer som

mordfallet på.Olof Palme dvs. själva profilen exempel Bl.a.är ett- -
sig principsade i inte längre författa skriftliga profiler.man

Beträffande intresserade sigmordet FBI-utredarna i enbartstort sett
för inträffade ansågvad själva mordplatsen; de nämnts attsom som
mycket gick detta.utläsa Fakta pekade därvid entydigtatt motav en
s.k. disorganized gärningsman Argument för dettaageratsom ensam.

valet valet plats, skottets placering, Lisbeth Palmeattvar: av vapen, av
inte dödats och gämingsmannens beteende i övrigt mordplatsen.

därför uppfattningenFBI-gruppen delade helt i GMP gärningen iatt
detta fall inte resultatkan professionell yrkesmässigtettvara av en

frånutförd operation. Vad i dessa delar anfördes FBI-gruppensom-
överensstämde med den analys gjordes Robert Ressler; dennesom av
utvecklade varfördock analysen vi här hänvisar till redogörelsenmer,
för dennes synpunkter.

del förslag utredningsåtgärderFBI-gruppen framförde en som
skulle ha kunnat vidtas i skulle kontroversiella iUSA, varamen som
Sverige t.ex. i huvudmisstänktes skulleden närhet kunnaatt personer
övertalas bära mikrofon vid med denne, för möjligtumgängetatt att om
dokumentera uttalanden skulle kunna värde i utredningen.varasom av
Eftersom GMP:s rekommendation utveckla "massmedialaattom

från tillfrågadesstrategier komma detta,FBIuppgetts gruppen om
fråganbl.a. ställdes det kunde inkludera användandet falskom av

påverkainformation till medierna för gärningsmannen.det sättetatt
Direkt falsk information användes enligt FBI-gruppen inte. Däremot

nåkunde spekulativa uppgifter till syftespridas medierna i attmer
något utredningsresultat. felaktiga uppgifterAtt använda kunde vara en

genomskådadeskontraproduktiv strategi gärningsmannen,denom av
då kunde känna sig lugnad inte alls blioch under densattsom press
åtgärden syftat till. Beträffande massmediala strategier anfördessom

låtaalternativ möjligheten insikt "profiling"med i ochattsom personer
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i radio television diskutera brottet roundliknande verksamhet eller
från frånutgångspunkttable discussion med vad brotts-vetman

på vilkenplatsen skulle kunna allmänheten vaksamDet göram.m. mer
begått sig innankan ha brottet, hur han kan ha betetttyp av person som

erfarenhet spridandehan begick det och efter Det attetc. gruppensvar
frånsådan till värdefulla tips kom inkunskap kunde leda attav

påpekade också mediala strategier visatallmänheten. Gruppen att som
framgångsrika på påverka uppgiftsläm-ofta inriktats eventuellasig att

empati med offren, vädja till deras pliktkänsla.än attnares snarare

Robert Ressler

född delen sittRobert Ressler 1937 och har arbetatär större av
liv vid han varit med bygga denyrkesverksamma FBI, där attom upp

ingår.profilingbeteendevetenskapligt inriktade verksamhet där bl.a.
på 100,sig bl.a. antal intervjuer,Resslers kunskaper grundar ett stort ca

låtit dömts föri regi gjort eller medhan FBI:s göra somsom personer
våldsbrott. gjordes imycket Intervjuerna när sattpersonernagrova

historia, hur defängelse och inriktades individernas personliga
själva upplevt sina gärningarfungerat brottslingar, hur de etc.som

Syftetpossible the reality of the offenders.get close atttoas varas
vid efter-kunskap kunde användasinom FBI bygga upp en som

våldsbrottslingar detspanandet och den uppenbara hypotesen attvarav
våldsbrottslingar ifinns och beteendenmönster attsamtupprepassom

mån klassificeras.viss kan
privatRobert Ressler har lämnat FBI och driver ennumera

F0rensic Behavioral Services. Hanverksamhet inom sin specialitet
för intervjuerflertal böcker. finns redogörelser dehar skrivit Därett

viss teoribildning kringhan genomfört, fallstudier olika slag ochav
Några böckerbrottsk1assificering Crime Classification. Resslersav

åberopade anlitad delarreferenser i GMP. Han överär storasom synes
våldsbrottslighet. Resslervärlden i samband med ouppklarad synesav

oomstridd just proñling.med andra ord expertvara en
i oktoberGranskningskommissionen sammanträffade med Ressler

1998.3 fått engelskaRessler hade dessförinnan sig tillsänd den ver-
med hjälpsionen GMP. Kontakten med Ressler hade etablerats avav

Washington. Vid framgickoch den svenska ambassaden iUD mötet att
mordet svenska jouma-Ressler hade viss tidigare kunskap om genom

isvensktlister, intervjuat honom. Han hade ett tv-programsettsom
fanns rekonstruktion makarna Palmes promenadvilket det bl.a. aven

31Kommissionen representerades som ovan.av samma personer
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från Grand till påmordplatsen och händelserna mordplatsen denna gav
dock enligt Ressler bild händelserna den fram-samma av som som
kommer i GMP. hade,Han enligt och döma deutsago attegen av
frågor han ställde, ingen kännedom Christer P:s fram-Detom person.
hölls för Ressler vi förväntade hans synpunkter skulle gällaatt attoss
enbart GMP fakta sådanaoch de presenterade i GMP. Därutöverär

frågorställde han utifrånvi besvarade sådanafakta de kändaärsom
sådanaoch de presenterade i detta betänkande.är Ressler har inte-

varit anlitad den alltsåsvenska polisen och någothar inte haft medav
GMP före sitt uppdrag kommissionen.göraatt

påResslers synpunkter själva GMP här sånedtecknade deär som
framfördes och uppfattades under den diskussion fördes.av oss som
Vårt intresse framför allt inriktat de synpunkter Ressler hade attvar

påframföra GMP, inte vilken alternativ profil han själv skulle ha
kommit fram tvåtill. hållasDessa saker kan emellertid inte isär helt

hållet.och Det bör därför understrykas framställningen nedan inteatt
såkan läsas enligt Ressler torde gärningsmannen ha de eller deatt

egenskaperna, dvs. Ressler tecknad profil. det förstaFör harsom en av
kommissionens företrädare inte haft kompetens återgeochatt ta upp
Resslers synpunkter i det hänseendet. För det andra detta inte syftetvar
med uppdraget till Ressler. Syftet få perspektiv det isägsattvar som
GMP och allmän uppfattning dess kvalitet, bedömden om av en
företrädare för den kriminalpolisiära skola den svenska GMP:ssom
författare hänvisat till och förebild.använt som

Allmänt GMP-arbete; organiserade och oorganiserade brott.om
författat.Ressler hänvisade till de skrifter han Den grundläggande

distinktionen i profileringsarbete den mellan organiserade ochär
brott. Påoorganiserade vidstående sida finns tabell karakteris-överen

32 Se Ressler, Burgess och Douglas, Sexual Homicide. Patterns and motives,
Lexington Books, New York 1988, Douglas, Burgess, ochBurgess Ressler,
Crime Classification Manual, Lexington Books, YorkNew 1992, Ressler
Shachtman, Whoever Fights Monsters, St. Martin’s Press, New York 1993 och
Ressler Shachtman, I Have Lived Inside the Monster, St. Martins Press,
New York 1998.
33 De engelska organized och disorganized.är I GMP användstermerna ter-

organiserat respektive kaotiskt. detta syftarAtt begrepp fram-merna samma
går i den GMP-författarna sanktionerade översättningen GMPattav av av an-
vänds disorganized översättning svårttill kaotiskt. emellertidDet är attsom se
något skäl till varför det engelska ursprungsbegreppet disorganized svenska
skall till kaotiskt. Kaotisktöversättas medär närmast synonymt extremt
oorganiserat och överdriver därmed begreppets innebörd. Det gäller i synnerhet

distinktionen mellan begreppen glidande. framhålls oftaDet iärsom
litteraturen kring profiling brott och brottslingar sällan renodlat organi-äratt
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bör med beaktandehänförs till respektive kategori. Den läsastika som
uppställsoch de kriterier"profiling" inte vetenskapär attatt somav en

turnreg1er.3aldrig avsedda änär annatsom

profilingRessler inget hindrarMetoden. finns enligtDet attsom
inteenskilt brott, dvs. det behöveranvänds i samband med ett vara

fråga sexualbrott.fråga seriebrott, inte heller behöver det vara omom
spår analysera.brottet lämnat tillräckligt medavgörandeDet är attom

fråninte andra brottstatsministermord skiljer sig i den bemärkelsenEtt
profil. Resslers bedömningaktuellt tecknadär det kan att varvara en

alltså identisk med den gjordes FBI-gruppen.här som av
från iFrågan föreligger brottsplatsenden informationom som

tillräcklig för profil besvaradesmordfallet Olof Palme ävenär aven
Också ansåg tolk-det fanns mycketbestämt jakande. hanRessler att

från själva mordplatsen.ningsbar information inte minst
finnsPå frågan profil det redankan konstrueras när enom en

sådana fall alltid finnsutredningen svarade Ressler, det imisstänkt i att
i utred-profilen följer scenario redan etableratsrisk detatt somen

profilen avskärmar sigdärför viktigt denningen. Det görär att som
såfrån gjorde sinainformation den misstänkte. FBIDet pro-varom

fråninformation den lokalafiler, enligt Ressler; undanbad sig allman
förmisstänkta individer. Riskenpolismyndigheten gälldesom

enligt Resslerpåverkan enskilda misstänktavad känt ärär omav som
utomståendenågon förförmycket skäl använda göraattgott attett

På frågan oförenligt med metodendet heltprofileringsarbetet. om var
den misstänkte svaradeprofilen har god kunskapden göratt omsom

profil detför sig möjligtRessler, det i och göra ävenattatt var en
föransåg kärrandock det lite "spännaHansättet. attatt var som

framhöll dock dethästen, visst, det möjligt. Han att varmen var
påverkas kunna beskyllasriskfyllt, eftersom profilen skulle kunna eller

Även frampåverkad. förde i detta sammanhangför Ressleratt vara
"Ärfrågansådanassessment. besvararalternativet personality En

utifrångämingsman detmisstänker realistiskden vi manenperson
från brottsplatsenvet etc.

och Ressler,oorganiserade Douglas, Burgessserade eller Burgess,se t.ex.
dåförefaller rimligareCrime Classification Manual, 1997, 9. Det att sparas.

och brottslingar. Vikaotiskt till just fall oorganiserade brottextrema an-av
oorganiserad översättning till disorganized.vänder därför termen som

34 Martin’s Press, NewRessler Shachtman, Whoever Fights Monsters, St.Se
CrimesKapitel 6 Organized and Disorganized 128-151.York 1992, s.
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Crime Scene Differences between Organized and Disorganized
Murderers

Organized Disorganized

Offense planned Spontaneous oflense
Victim targeted Victim location knownstrangera or
Personalizes victim Depersonalizes victim
Controlled conversation Minimal conversation
Crime reflects overall control Crime random and sloppyscene scene
Demands submissive victim Sudden violence victimto
Restraints used Minimal of restraintsuse
Aggressive prior death Sexual after deathacts to acts
Body hidden Body left in view
Weapon/evidence absent Evidence/weapon often present
Transports victim body Body left deathator scene

Profile Characteristics of Organized and Disorganized Murderers

Organized Disorganized

Good intelligence Average intelligence
Socially Socially immaturecompetent
Skilled work preferred Poor work history
Sexually Sexually incompetentcompetent
High birth order Minimal birth orderstatus status
Fathers work stable ather’s workF unstable
Inconsistent childhood discipline Harsh discipline childhoodin
Controlled duringmood crime Anxious mood during crime
Use of alcohol with crime Minimal of alcoholuse
Precipitating situational Minimal situationalstress stress
Living with aloneLivingpartner
Mobility, with in good condition Lives/works crimecar near scene
Follows crime media Minimal mediaintrerest innews news
May change jobs leave Minimal change life-styleintownor

från:Citerat Ressler, Burgess och Douglas, Sexual Homicide. Patterns and
motives, New York 1988, 122s.
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tillfrågades information vidhur bör förfara med osäkerRessler om man
proñl. det viktigt inte spekulera,arbetet med Han svarade är attatten

princip rekommenderade haneftersom det profilen osäker. Igör att man
slås i och för siginte kan fast fakta. Detbort allt ärrensar som som

utifrånprofiler olika scenarier, Ressler skullemöjligt olikagöraatt men
ansåg profilskaparens uppgiftför del inte det, detgöra utan att varegen

profil, den sannolika gärningsmannenfram motsvarande mestatt ta en
inför upplysningen vissa debakgrund kända fakta. Ställd attmot avav

sinfakta i GMP, gärningsmannen skulle ha lagtanvänts t.ex. attsom
offrets före han skulle ha stoppat undanhand axel skottet och att

få antagandenredan brottsplatsen, torde betraktasvapnet som
fakta, dessa uppgifter enligt hansbelagda uttalade hanän attsnarare

någoninte vitsmening bara hade perifer betydelse och han kundeatt se
hänfördede osäkra. Själv hanmed använda dem alls,att om var

påståenden inte säkert kanomständigheter detta slag, dvs. somav
till vad han kallade "red flags, bör bortbeläggas, sorterasom man ur

någrapåtaladeproñl. Ressler för delmaterialet innan gör egenman en
uppgifter slaget. Bl.a. vände han sig GMP:sdet mot resonemang omav

han fann spekulativa.gärningsmannens eventuella synproblem, som
tillfrågades ellerdet skulle ha varit möjligt för honomRessler om

några åktutredare själv ha till Stockholm studeratFBI:s samtattav
till profilen,fakta i ärendet och profil alternativupprättat attsomen

polis. skulle förvisso ha varitblev fallet, gjordes svensk Detsom nu av
ansåg de svenska utredarna hade kunnatmöjligt enligt Ressler; han att

på haft fleratid det del hade hanvinna hel del Försättet. egenen
också polismyndigheter iuppdrag för Scotland Yard, för Japan,men

ansåg språkSydafrika. inte och kultur skulle haMexico och Han att
någotutgjort hinder i detta fall, han betecknade not all thatsom som

från Inklusivesärskilt komplicerat profilsynpunkt.complicated inte
mindrefaktainhämtning, uppskattade han arbetet skulle ha tagit änatt

vecka.en
liteni profil baraRessler betonade det sammanhanget äratt en en

många.brottsutredning; redskap bland Dendel den är sär-är ettav en
gärningsmän.värdefull för fokusera utredningen realistiskaskilt att

profil fall skulle ha gjortframhöll allmänt i dettaRessler även att en
utredning, eftersom den hadetidigt stadium i dennastörst nytta ett

inriktning och bortkunnat underlätta utredningsarbetets sortera upp-
frånfakta brottsplatsen osannolika. Islag, med tanke ärm.m.som

jagaRessler profil skulle ha kunnatden bemärkelsen trodde att en
påiväg spöken. Som exempel personlighetstypdel som manenen

förfrågningar,tidig profil hade kunnat eftersöka viamed stöd av en
medelålders kunde ha iakttagits vid upprepadenämnde han män, som

området, kansketillfällen i kaféer eller liknande, alltid ensamma,
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med ytterkläder, eftersom gärningsmannen kan misstänkas haftha för
bära sitt långmed sig under tid före mordet.attvana vapen

Allmänna ansågsynpunkter på GMP. Ressler helhetatt rapporten som
godtagbar, genomarbetad produkt "basically OK, dockvar en som-

led uppenbar brist sofistikation obvious lack of sophistica-av en
tion. Det positiva grundomdömet gällde själva profilen,även om man

någotbeaktade den "förstlingsverk", författarna,dvs.att ett attvar av
de själva angivit, någoninte hade längre erfarenhet metoden.som av

Det sistnämnda märktes enligt Ressler. Som exempel pekade han att
faktorer relevanta vid vissa sexualmord deär använts trots attsom
enligt Resslers mening irrelevanta vid detta brott. gälldeDettavar
anmärkningen någoni GMP det inte förekom konversation mellanatt
gärningsman och offer före Iakttagelsen relevant förärangreppet.
sexualbrott, där den indikerar oorganiserad gärningsman, härmen
saknar den flerrelevans exempel finns nedan under Avvikelser. I den
meningen tyckte han författarna hade klippt och klistrat" del; deatt en
hade redskap inte ansågde riktigt behärskade. sigHananvänt som
också spåramed säkerhet kunna inflytande från den FBI-grupp,stor

besöktes 1994, avseende rekommendationen bevakat.ex. attsom
mordplatsen årsdagar, någotoch i samband med Ressler självgraven
ansåg bortkastat i detta fall ansågse nedan. Sammantaget Ressler att
redogörelsen för fallet och analysen förtjänstfulla de över-samt attvar
gripande slutsatserna helt riktiga, del deatt argumentvar men en av

anfördes felaktiga.som var

Slutsatser. slutsatsenRessler delade helt Olofmordet Palme inteatt
kan resultatet professionell yrkesmässigt utförd konspira-vara av en
tion; terrorister och utländska underrättelsetjänster kunde helt bort-man

från i detta sammanhang. Skälen för detta han i fyra punkter.se angav

Valet och ammunition. magnumrevolver medEnav vapen sex
pipa skulle aldrig professionelltanvändas i sammanhangtums ett

totally of of anything organized wouldout context an group
use. Skälet till detta uppmärksamhet dettaden ettvar vapen av

ljudetslag drar till sig främst grund grundävenav men av

35 Ressler någotnoterade Lisbeth Palme inte hört skottljud i sin närhet.att
enligtDetta Ressler känt fenomen, hade auditoryävenett ettvar som namn:

exclusion. Det förekommer nämligen varit medatt personer som om
skottlossning under någotde med säkerhet inte hört ljud.stress rapporterar att

gäller dåDet polismän. Ressler sig ha upplevt själv,dettaäven ävenuppgav
gång såg hålethan misstag avfyrat han i och kändeväggenetten av vapen:

någotkrutröken hörde aldrig skott.men
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små med ljud-sin storlek. Det finns pistoler, kan användassom
meddämpare, minst lika effektiva. Att mitt inne i stad, deärsom en

uppstårekoeffekter hus, använda revolver,bland högasom en som
aktuella ammunitionen hardessutom tillsammans med den extraen

skullehög ljudeffekt, inget professionell gärningsmanär som en
Ammunitionen förbryllade Ressler. Kulor detta slag kanvälja. av-

då såinterakt igenom flera människokroppar och behöver göra
hål igenom kroppen; med kanmycket skada än rätt turettmer

planering leda tilloffret överleva. En genomtänkt skulle attmer
ammunition i offrets kropp ochanvände stannarman som expan-

från gärningsmannens synpunktderar/exploderar, vilket leder till en
effekt i synnerhet skottet riktas huvudet,säkrare nästamotom se

Beträffande ammunitionen konfronterades Ressler medpunkt. -
denna kan ha varit vald för genomträngaatt attargumentet en

så påfall professionell förbere-skottsäker vilket i skulle tydaväst,
ansåg gärningsmannendelse. Ressler inte detta gick ihop;att om

sig eventualitet borde det ha lett till skottville gardera denna ettmot
Sammanfattningsvis sadehuvudet med ammunition.mot annan

vapenvalet ljud, storlek och ammunitions-Ressler revolver,att
på indicates amateur.valet pekade amatören

Skottets placering. professionell gärningsman skulle ha placeratEn
ändamålsenligoffretsskottet i bakhuvud. Tillsammans med en

ammunition hade detta varit det enklaste och effektivaste sättet om
syftet döda Olof Palme. Ressler konfronterades här med denattvar

från rättsläkarhåll för kommissionen,bedömning presenteratssom
gärningsmannen valde,nämligen skott i den regionatt ett som

utgjorde optimalt döda människa. Ressler höll medsättett att omen
så,det kunde förutsatt gärningsmannen visste exakt vadattatt vara

ansåg sådanthan gjorde, förfarande mycket riskabeltatt ettmen var
fråniffy gärningsmannens synpunkt, eftersom det lättvery är

missa.att

Lisbeth Palme inte dödades. Gärningsmannen uppfattadeAtt att
såg ändåförsäkrade inte dettaLisbeth Palme honom sig attommen

skullevittne röjdes vilket professionell gärningsmanvägen,ur en
gjort; för riskabel. hade varit lättha alldeles Det attmotsatsen vore

bredvid sin och detskjuta Lisbeth Palme i huvudet honnär satt man
frånhade varit rationellt gämingsmannens synpunkt. Om man-

måsteOlof perfekt, det skottskulle skottet Palmeanta att mot var
vårdslöst, vilketavlossades Lisbeth Palme betraktasmotsom som

går professionellt Resslersinte riktigt ihop med agerande.ett -
intryck beskrivningen gärningsmannen grundattav var av
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spänningen i situationen klämde av skott Lisbethävenett mot
Palme, detta till med kan ha varit oavsiktligt.och Enattmen
"disorganized killer" har inte sträcker sig bortomplan deten som

huvudmål,hans känslomässigt inriktad enbartär ärutansom
detta rättegångoch tänker inte upptäckt, detta fallIosv. var
målet Olof Palme och skottet denne avlossat kan luftennär mot var

gåttha gärningsmannen at point he had kind of blown histhatur
bubble. Squeezing of another round would be unlikely fornot a

like this in of excitement, sammanfattade Ressler.stateperson a

från4. Valet plats. Platsen gärningsmannens synpunkt högstav var
såolämplig, enligt Ressler, eftersom det fanns folkmycket och

bilar omkring. Visserligen hade platsen fördelar, bilar inteattsom
kan följa efter uppför Tunnelgatans det uppvägde intetrappor, men

mångadet faktum människor kunde iaktta händelsen, vilket deatt
också gjorde. Ressler ha betraktat det uteslutet attsynes som en
professionell gärningsman skulle ha valt under dessaatt agera om-

ansågständigheter. för övrigt flyktvägen tillHan endastatt synes
idealisk, i själva verket den mycket riskabel; gämings-var var

någon.hade kunnat springa rakt in i flykten lyckadesAttmannen
påberodde inte skicklighet no skill involved.

Dessa omständigheter gjorde gärningen enligt Resslersammantagna att
från gärningsmannens synpunkt högriskbrott, dvs. gärnings-ettvar

både Påriskerade misslyckas och upptäckas. deatt attmannen grun-
iderna delade han helt uppfattningen GMP detta intebrott kanatt vara

professionellresultatet operation. Diskussionsvis anförde Resslerav en
omständigheterna kring biografen Grand, med den osäkerhetäven som

fanns kring hur eftermakarna Palme skulle filmens slutagera m m,
frånstöd för situationen olämplig professionell mördaresattsom var en

synpunkt. Allmänt framhöll i organiserade formerRessler denatt som
utför brott detta slag efter under omständigheter ochsträvar attav agera
på platser han själv kontrollerar och inte i detta fall,att,som som vara
helt utlämnad till offret företar Ställd införvad det tilltänkta sig.av
frågan uppdrag verkligen behövermördarom en person som upp-
träda professionellt, påmed tanke exemplet EarlJames Ray som
mördade Martin Luther King, svarade Ressler det inte finns mycketatt

sådanaerfarenhet mord. Själv trodde han inte "the hiredav
amateur; det ingen mening med betala tillär att pengar en person som
inte vad han bör använda för En anlitarvetens vapen. grupp som en

måstesedan Olof Palmes mördareperson som agerar som vara
så"disorganized in itself i fall.
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Även Påi övrigt anslöt sig Ressler till profilens slutsatser. stortett
antal punkter redovisade han reflektioner utvecklade det sägssom som

också någrai gjordeGMP, ibland han reservationer. I hänseenden,
avstånd frånviktigastede under punkt, hannästatas togvarav upp

GMP.

profilen föreställer inteAvvikelser. Enligt Ressler denär person som
psykopat, det Ressler ville kalla borderliner a border-utan snarare
line personality. Graden personlighetsstöming med andra 0rdav var

så alltsåinte kraftig den framställdes i profilen. sigDet rörsom om en
gradskillnad, skala börjar med individer lideren som som av

fullt psykotiska.personlighetsstömingar och slutar med de är utsom
fall företett tillräckligtDet beteende gärningsmannen i detta ärsom

sofistikerat för utesluta intricatepsykopat there muchatt tooen
behavior for psychotic in this förenligt med vadcase,a men en
disorganized killer kapabel till. typiskt beteende förEttär mer en
psykopat hade enligt Ressler varit skjuta Olof Palme i eller utanföratt
biografens entré.

gångerDetta Resslers grundläggande invändning, han fleravar som
återkom såtill, framhöllhan den inte hade betydelseäven att storom

ocksåför the overall assessment. psykopat skulle enligt ResslerEn
års ålder våldvid 35-45 ha dokumenterad historia bakom sig,en av

vilket Ressler inte trodde denna hade. Gärningsmannenatt person
rättsvårdandehaftkunde mycket väl ha andra bekymmer med myndig-

våldsbrottsling.heter, inte bakgrund I det sammanhangetmen en som
kunde Ressler mycket väl tänka sig gärningsmannen vad hanatt var
kallade "auktoritetsmördare" authority-killer, livet igenomen som

sig auktoriteter fadern, skolan, militären och arbetsgivarevänt mot som

36 användes psychopath. Enligt EncyclopedicDen Webster’sterm som var
alltsåUnabridged Dictionary of English denthe Language, engelskasom avser

i of personalitytalas USA, med psychopathic personality a typesom avses
characterized by amoral and antisocial behavior, lack of ability loveto or
establish meaningful personal relationships, egocentricity, failureextreme to
learn from experience, flera ställenetc. I GMP beskrivs gärningsmannen-

utifrån antagan-psykopat, i själva profilen, GMP 108, där det, etttsom ex s
förmågan hållade gärningsman Christer haft inne medPänatt attom en annan

Såledessina kunskaper förfarandetunder det rättsliga denne, heter: ärmot
så vårgärningsmannen fall,i mycket störd ja, kall-anm. rentaven person,

hamrad. sig sannolikt utpräglad den engelskaDet psykopat. Irör över-om en
sättningen lyder of strengthmotsvarande "This requires dealgreatpassus: a
which indicates that the assailant severely disturbed and callousa person,
probably psychopath engelska versionen 119.a s.
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därigenom successivt ñentlighet överheterbyggtsamt mot avupp en
olika slag.

ansågHan det vidare helt osannolikt denatt typ somen person av
beskrivs i profilen narkotikamissbrukare och knappastskulle vara

enligt Resslerheller alkoholmissbrukare. Individer detta slag ärav
introverta kontakter. Narkotikamissbruk förut-starkt och skyr sociala
såvida narkotikan inte lättillgänglig i det samhälle därsätter, är extremt

utåtriktat förhållerde lever, sociala kontakter och leverne. Detett mer
så,sig vidare det karakteristiska för denna personlighetstyp deäratt

övergår paranoidtilltagande depressionerna, alltmer i paranoia. Ensom
undvikerrädd för förlora kontrollen sig själv ochär överattperson

effekten. därfördärför droger, har den Psykologiskt detärsom
profilenosannolikt den tecknar missbrukare.att person som var

beskriver, ResslerDen personlighetstyp GMP och ävensom som
såg profilen, i ordalag kunnaden sannolika allmännasom synes
karakteriseras följande Gärningsmannen har sannolikt haftsätt.
relationssvårigheter hela livet, särskilt med auktoriteter olika slag. Iav

inåtvänd,ålder formas tillvaron hans n1isslyckanden. Han ärvuxen av
tillståndoch personlighetsstörd inte psykotisk. tycksHansensam men

misslyckatskopplat till han i livet, dvs. det har göranära att attmer
livsvillkor endogen psykisk sjukdom. Allt eftersommed hans medän

åren går, misslyckandena fortsätter och ingen lycka kommer hans väg
Depressionen fårblir han deprimerad. djupnar och paranoidamer

begårparanoia.inslag till När dennaväxer typrensom personer av
våldsbrott år årgamla. haft tidde 35-45 I har de inteännuär attyngre

Ressler kallade that long failure, skapar detutveckla vad term som
års ålder.tillstånd kulminerar kringstatistiskt 37 Vid det laget,settsom

the end of the comingwhen they dont tunnel, dont lucksee see any
times, theyin their life", har blivit thatde turned down so many

inåtvändodd-ball grubblandebecome these loners. Han blir en person
funderar egentligen inte berör honom hesakeröversom som -

reallybecomes the that social issues thatsits and broodstype over
affect känslomässigt intressedon’t him. den meningen kan han haI ett

sådantför politik med i verklighetenoch koppla sitt liv somsamman
inte har med kan tänkas irritera sighans situation Hangöra.att t.ex.
sådant ubåtarnaHarvard-affären, eller andra saker disku-som som

tvåi mediema. grundläggande personlighetsdragDeteras mansom-
utgående från beskrivningen ikan förvänta sig hos gärningsmannen,

Tillståndetalltså paranoia. harGMP, enligt Ressler depression ochär
antagligen förvärras efter mordet.successivt förvärrats och fortsatt att

sådan gärningsmannen väl harPersonlighetstypen mycketär att
någon, någotför enligtkunnat leva med detta berätta detutan att som

Ressler inte för förr skulle haskulle gälla psykopat, ellersom senareen
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röjt brottet för begåtti sin omgivning. gärningsmannenAttpersoner
påtagligsjälvmord möjlighet.är en

Ressler invände kategoriskt angåendeGMP:s slutsatser gär-mot
ningsmannens beteende efter brottet offensepost behavior. Som

frågai GMP det vad där kallas kaotisk, dvs.sägs är om som en oorga-
niserad, står,brottsling och dessa brukar, inte följadet vanligensom
den massmediala redovisningen sina brott GMP 108; i denav s.
engelska författarna sanktionerade översättningen heter det: are notav
usually interested in media about their crimes. riktigt,Detta ärreports
enligt Ressler, höll med gärningsmannen i detta fall iäven attsom om
och för sig kan ha del tidningsklipp mordet. Däremot ärsparat en om
det oförenligt med den personlighetstypen aktivt infiltrera utred-att
ningen det beskrivs i profilen, dvs. gärningsmannensättet attsom
skulle ha försökt skaffa information utredningsläget, försöktom
vilseleda polisen, fåjournalist för uppgifter eller hauppträtt att utsom
förmått andra stårlämna uppgifter till polisen. Särskilt sista idetatt
direkt strid med den introverta personlighetstyp profilen i övrigtsom
tecknar. Enligt uppfattningResslers GMP:s antaganden i dessavar

påverkadedelar vad hur sexualbrottslingarvetav man om som upp-
sina brott kan bete sig, det hör inte ihemma dettarepar men samman-

hang det sådantResslers exempel författarnaettvar av som
hanterat tillräcklig kunskap. Till kategori förde Resslerutan samma
rekommendationen polisen borde övervaka mordplatsen och Olofatt
Palmes i "årsdagarna",samband med eftersom gärningsmannengrav

återvändaskulle kunna tänkas dit i dessa fannssammanhang. Det enligt
Ressler ingen anledning gärningsmannen i detta fall skulleatt anta att

på någotuppträda det viset; det förekom kriminellai andravar som
sammanhang med andra brottslingar gämings-denäntyper av som
mannaprofilen totally inappropriate in like this.avser a case

Ressler hade vissa invändningar det gällde gärningsmannensnär
motiv. grunden saknasI det motiv här. I stället det sig vadrör om
Ressler kallade personal cause". Han delade därför uppfattningen i
GMP det sig frånpersonligt till skillnad privat motiv. Detröratt ettom
betyder gämingsmannens frånmotiv härrör omständigheter i hansatt

personliga liv. GMP:sI hypoteser talas gärningsmaneget om en
Palme.djupgåendemotiverad hat Olof Enligt Ressler bordeett motav

det sig fixering vid Olof Palme, eller irritationröra översnarare om en
denne Olof Palme represented what irritating this in hiswas guy
life sågRessler därvid Olof Palme symbol syndabock försom — —
gämingsmannens tillkortakommanden och frustrationer livet.iegna

37 Lydelsen i den engelska versionen GMP: driven profound ofby hateav a
Olof Palme s. 84.
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tillfrågad motsättning i det iDärvid det inte ligger viss sägssomom en
gämings-anslutning i GMP, nämligenomedelbar till detta uttalande att

alltså Olof Palme, delshatdels skulle ha drivits ett motmannen av
Olofskulle varit efter prorninentha att döda t.ex.ute personen

Enligt Ressler detPalme GMP 76, svarade Ressler jakande. vars.
gärningsmannen skulle ha. kunnatdet det korrekta, dvs.senare som var

någon hänvisning till amerikanskadöda känd Medäven annan person.
alltiddetta slag inte hellerexempel menade Ressler gärningsmänatt av

dåd.framträda sina Det bör understrykashar behov med attattav -
någotutgångspunkt ii sinResslers kommentarer denna del tog som

profilen denna punkti Vad i självaGMP:s hypoteser.sägs sägssom
förenligt Resslers kommen-under Motiv, GMP 107 väl medärs.

återi GMP:s slutsatser talaskan samtidigt detDet noteras atttarer. om
begå till följdpersonlighetsstörd motiverad brottetatt aven man,

palmehatet GMP 115.s.

Övrigt. tillfrågades dådet ochhan inte fann slumpmässigtRessler om
det slag profilen tecknardet sannolikt att person av somom var en
så frågaså måstevarsel det i fall ha varitskulle kort omsomagera

Oloffickförutsättning gärningsmannenhär, dvs. under att syn
23, för sedanvid antingen klockan 21 eller klockanPalme Grand, att

ansåg kunde dra vissa slutsatserskrida till verket. Ressler att avman
området ochväl förtrogen meddetta, bl.a. gärningsmannenatt var

vidare personlighets-förenligt medbodde eller arbetade där. Det var
begå opportunistiskt detspontant och brott,typen att ett som

ansåg förhållandet Oloffråga detuppenbarligen Han attattom.var
så försig fritt livvakter ökade sannolikhetenPalme ofta rörde ute utan

här slaget inträffa; detopportunistiskt det skulle kunnabrottatt ett av
något slumpmässigheten i det här slagetförtog Enmötet. person avav

någotauktoritet slag,kan mentalt ha planerat attackeraatt genomaven
kanigen. den meningenha genomlevt det i sin fantasi och Iatt omom
sittgärningsmannen imed Olof Palme gärningha utlöstmötet somen

någonbegå.sinne förberedd liggerI detta änäven attatt annanvar
ansågResslerOlof Palme skulle ha kunnat bli offer i stället. mötetatt-

förvånande falli dettaförvisso slumpmässigt. detMen attmest varvar
tillgjorde dettalyckades undan; detgärningsmannen fly och komma

Sågnågot århundradets till profilen ochbrott i Resslers ögon. manav
händelseutomordentligt osannolikdenna tecknarden detärperson en

tillfrågades självadet inte igärningsmannen kom undan. Ressleratt om
verkligenlåg svarade ja, det liggerverket motsättning i detta och enen

Är in iså, gärningsmannenmotsättning i det. det inte att passarom
inför dendå undan Ställdprofilen, skulle han inte ha lyckats komma

alwaysriktigt, but therereflektionen svarade Ressler, dettaatt var
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the element of såledesluck. Han menade detta slump, ochatt var en
det osannolik händelse gämingsmannensännu ochänatt attvar en mer

Olof Palmes korsades sometimes thingsvägar work when they—
shouldnt.

tillfrågadesRessler GMP:s rekommendation massmedialaattom
strategier" borde utvecklas. visste inteHan vad författarna menade med

På frågandetta. vad i den kunde förekomma i USA, svaradevägensom
han kunde med falska uppgifter i medierna. T.ex. skulleatt utman

i fall detta kunna brev med erkännandeupprättaett ett ettman som
från och be publicera det. Detta skulleen anonym person pressen
kunna gärningsmannen höra sig i sin Om detatt tur.provocera av
skedde fick något på,utredningen kanske handstil,att post-en
stämpel Ressler framhöll dock operationer detta slagetc. att av var
känsliga. Om samarbetade med medierna fannsdet, risken attman om
de efter frångåtid skulle församarbetet kunna skriva det,atten om
vilket kan skada utredningen och polisen. Om i stället lurarman

publicera falskt material, kan uppstå,trovärdighetsproblem iattpressen
månden saken avslöjas. Ressler inte ha velat rekommenderasynes

aktiviteter såledesdetta slag, och också frågandeställde sig till vadav
avsågsegentligen i GMP.som

7.1.3 Sammanfattande anmärkningar

Brottsanalysen och gärningsmannaproñlen

bestårGMP dels den egentliga gärningsmannaprofilen, delsav av en
omfattande ingåendeoch delvis dokumentation hela ärendet,av
inklusive brottsanalys. Enklare uttryckt det sig skriftligrören om en
analys det centrala utredningsmaterialet. Så betraktad har GMP storaav
förtjänster. Det gediget arbete, god introduktionär tillett som ger en
ärendet och användbart underlag för prioriteringarutgöra ettsom synes
och andra beslut inom utredningen. finns sådantDet självfallet som
GMP täcker mindre väl, motivbildema kring de konspirations-t.ex.
hypoteser förekommit. Detta hänger dock i sin medtur attsom samman
analysen i GMP, väl redovisade grunder, resulterat i mordetatt
sannolikt begåtts gärningsman.av en ensam

arbeteEtt detta slag långtborde ha gjorts vårentidigare. Redanav
1986, det stod klart utredningen antagligennär skulle komma bliatt att
långdragen, borde analysarbete detta slag ha initierats. Vi detett av ser

de verkligt allvarliga bristerna i utredningsarbetet så inteattsom en av
skedde. När det väl utfördes sådant,blev resultatet lätt kanatt man se
vilka förtjänster det skulle ha kunnat medföra, det hade utförts i tid.om
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årbortåtdetVi finner det i sammanhanget,värt ett attatt togatt notera
tiden torde haochgenomföra detta arbete ägnats attatt merparten av
så omfattande arbetsupp-sammanställa brottsanalysen. detAtt var en

analysså lång sammanställa grundläggandetid efter mordetgift att en
något tidigare hade be-hur arbetethändelseförloppet säger omav m.m.

drivits.
alltså mycket värdefullt. Attgenomförasdetta arbete komAtt att var
självfallet bättre detallvarlig brist,det utfördes änärsent omen men

överhuvudtaget.aldrig hade gjorts
föri princip detsammagärningsmannaproñlen gällerFör själva som

1986modifikationen GMP-metodenhelhet, med denprodukten attsom
och besluts-Sverige. Befattningshavareintroducerad iknappast var

underlåtit användakritiseras för hafattare kan inte vidare ettatt attutan
känt till;sak vad borde haredskap de inte känt till. En ärannan man

fråga varföråterkomma sigtill finns det skälvi nedan skall attsom
i analysarbetet,internationell experthjälpsvensk polis inte sökte även

utredningsmoment.gjorde det i andranär man
Även påanledning positivt GMP-metodenfinnsdet att seom

oprövad iförhållandet idag tämligenmedför det den ännu äratt
återståröverväganden kring dess användandeSverige, del attatt en

erfarenhet och fallenhetuppenbarligenMetoden förutsättergöra. stor
ingen signa1ementsmaskin,använder den; dethos dem är somsom

också juri-mindre erfarna utredare. finnsi händerna Detkan sättas
gämingsmannaprofilobeaktade.komplikationer Endiska ärsom synes

rättegång.företes imisstänkta, mindre Dentänkt visas förinte än attatt
ingå i förundersökningsprotokoll, vilket dettänktdärmed inteär ettatt

börfrån synpunkt kan finnas för denemellertid rättslig argument att
försvåra processföringen förtypiskt kunnaskulle i sinDetgöra. setttur

rättssäkerhetskomplika-åklagarsidan innefattaoch kanske kunnaäven
tioner.

Tillvägagångssättet

alltså sjupå gämingsmannaprofilutföra komTanken änatt upp meren
Christerår misstankarna Pefter 1993 och efter detmordet motatt

fåtid ivid dennablivit väl kända för allmänheten. fannsDet personer
rättegångama, det gälldeochSverige inte hade följt utredningensom

traditionell gämingsmanna-polis.naturligtvis särskilt inom svensk En
någon informationinte harprofil skall emellertid utföras omsomav

identifieradesuppkommande problemetmisstänkta gärningsmän. Det
Åsgård sigsvårighet, Ulf yttradehuvudsakligomedelbart närsom en

ärende.gämingsmannaprofil i dettamöjligheten upprättaöver att en
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Problemet kom så,hanteras profilen visserligen konstrueradesatt att av
med mycket god kännedom Christer Pzspersoner om person, men

arbetet granskades i slutskedet utländsk expertis. Granskningen gickav
så,till tvåde profilen tillsammansupprättat med spanings-att som

Ölvebro,ledaren Hans tillika den ansvarige för polisutredningen mot
Christer muntligt föredrog ärendet och profilen för utredare vid FBI,

sedan likaledes muntliga omdömen, synpunkter och rekom-som avgav
mendationer, sedermera i delar inarbetades eller omnämndes isom
GMP.

Detta vårenligt dåligmening lösning. självaI verketvar en an-
vändes rådgivareFBI under gång,arbetets vilket intesnarast som var
fel i och för sig, det innebar inte granskning, kunde botamen en som
den identifierade svårigheten. Expertkonsulter detta slag bordeav
antingen frånha tagits in början, för själva profilarbetet. Detgöraatt

döma vad Robert Ressler för kommissionen, haattsynes, av uppgav
varit fullt möjligt. ocksåEller fåttborde de ha sig färdig,överyttra en

produkt. Som sakenöversatt genomfördes fick profilförfattarna ochnu
spaningsledaren tillfälle under informella former, tillgodogöra sigatt,
expertsynpunkter, de dels infogade i profilen, dels kunde användasom
bl.a. för bedöma deras hållbara.slutsatser hadeDettaatt om egna var
naturligtvis värde och det sålöste problemet i måttoett stort att
spaningsledaren fick underlag för för del bedöma profilensatt egen
värde. Men det löste inte det trovärdighetsproblem kan beståsägassom
i risken för PU kommit utforma profil stödde denatt att en som egna
huvudhypotesen och visade "man gjort hela tiden. I grundenrättatt är
detta tvåinte skilda saker. När det gäller brottsanalyser och gämings-
mannaprofiler innebär utredningsintresset möjliga objektivi-störstaatt

måste eftersträvas; det det bästa underlaget, och samtidigt dentet ger
högsta trovärdigheten.

vårEnligt mening borde grundligare analys svårighet,denen av
ÅsgårdUlf redan inledningsvis på,pekade ha tilllett anlitandesom ett

utländsk expertis. Det uppenbart svensk polis saknadeattav var
egentlig påkompetens områdedetta väl kände tillattmen man var
kompetensen fanns. På utländsk expertis har anlitatssättsamma som
vid undersökningar kläder och kulor, hade det sigtett natur-av vapen,
ligt här anlita det bästa fanns tillgå.även borde i fallDetatt att vartsom
ha gjorts sonderingar i den profilDen utfördesvägen. kom attsom nu

någotbli bristfällig och, Resslers synpunkter döma, aningattav en
amatörmässig. Det hade kunnat undvikas. Den förtjänsten medstora att
anlita utländsk expertis hade emellertid legat i profilen, i enlighetatt
med grundläggande principer för GMP-arbete, hade kunnat utföras av
någon frånavskärmad kunskap misstänkta gärningsmän.som var om
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misstankevidlådasGMPblev komSom det attatt omav ennu
hadetidigarehuvudhypotesertill deanpassatsresultatet som

ÖlvebroGMP Hansjfr de kommentareri utredningenetablerats avom
i GMP,enskildheterpekadeåterges RRV-expertemanedan.som

framstoddettill Christer P:sassociationertydliga person;gersom
dennemöjlighetensig för ärsökt garderaGMPenligt dem attomsom

till vilka andralyfte fram,exempel RRV-expertemagärningsman. De
intryck.dettaonekligenfogas, kankan ge

Även mindrepekadeResslerRobertdel det somsomaven
sådanttecknar,profilenpersonlighetstypmed denförenligt somvar

bedöm-gällerChrister P. Detanpassning tillskulle kunna som enses
Olofhatväglettsskulle hagärningsmannenningen motettatt av

talade i ställetframgått haninte,ResslertroddePalme. Det om ensom
psyko-gärningsmannenbedömningen ärgäller"fixering". Det även att

mycket välkanpsykopatsig Endirekt vändevilket Ressler emot.pat,
medan denhar,våldsbrott, Christer Pförflutet medha ett somgrova

sådan bakgrund.kan haRessler intetecknar enligtprofilen antastyp en
misstänktprofil med kunskapför denRisken göratt enomensom

påverkaslåter dennasigmedvetetelleromedvetetgärningsman av
ifall illustreratseller imaterialiseratsdärmed hakunskap vartsynes

partisk,blivitprofilen faktisktgäller inte bara utanGMP. Detta om
framgår nämligentydligtkorrekt. Vad äralldelesden äräven somom

förhands-profilförfattamasgrundminskarGMPvärdetatt avav
från profilsynpunktdetgäller alldelesoch detkunskaper, oavsett om

kandettabedömningar sägasgrund för de sättsakligförelegat som
dettasjälva verketChrister I ärsärskilt till Passociera ettperson.som

riktigalldelesdvs. riskensammanhanget,problem ilika attstort en
varitintegjort profilendengrundprofil misstros att av-somav
profilenOavsettbör ha.han intefrån individkunskapskärmad omsom

tillanpassningomedvetenellermedvetenresultatetfalli detta är enav
alltsåförfaringssättetillustrerarövrigt eller inte,iutredningsarbetet

dåeftersomdettaprofilarbeteutföra sätt,intevikten ett manattav
frånsigavskärmaförvad kunnatgjortkan visainte attatt manman

påverkan.
lämplighetenförekommitinvändningarAndra attmot avsom

metodensfall delsgärningsmannaprofil i detta är attupprätta en
delsoch seriemord,sexualbrottbegränsad tillanvändbarhet skulle vara

slag.dettasig för analysstatsrninistennord inte lämparatt ett av
avgörandebärkraftig.generellt DetinvändningenIngendera synes vara

finnsinformationinte dengår profil ellerför det ärgöraatt somenom
ochinhämtat,kommissionenupplysningardetillgänglig. Enligt som

beträffande mordetföreliggerinformationdenredovisats är somovan,
särskiltprofil. Det börtillräcklig förfulltOlof Palme göraatt en
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den information tillfrågade såvälnoteras Robertatt som personer,
Ressler utredarna vid FBI, därvid beaktade i princip inskränkte sigsom
till det känt- och okontroversiellt frånär mordplatsen. Av GMPsom -

döma gällde detsamma vid PU:s konsultationeratt med FBI under
arbetet med GMP.

Arbetets resultat; den färdiga GMP

GMP:s huvudslutsats mordet Olof Palmeär inte genomfördesatt av
konspiration gärningsmän. Denna slutsats ifråga-inte haen av synes

någon de professionella bedömaresatts anlitats PU vidav av som av
arbetet med GMP och den har inte ifrågasattsheller de viexperterav

vårttill ivänt granskningsarbete. De med vilka kommis-oss personer
sionen diskuterat GMP:s slutsats i denna del har varit helt sam-
stämmiga på denna punkt; analys och framgår i redogörelsenargument
för Robert Resslers redovisning för kommissionen.

RRV-expertema har pekat svagheter i GMP:s argumentation när
det gäller gärningsmannens påbrist professionalism. Vi instämmer i
dessa synpunkter; argumentationen i GMP i dessa delar iblandär svag.
Vi ställer frågande till våräven del enligt bedömning spekulativaoss en
antaganden i brottsanalysen, beträffande gärningsmannens be-t.ex.
teende och beträffande flyktvägen. Det sig emellertidrör omstän-om
digheter inte betydelse förär den grundläggande slutsatsen,som av

hur gärningsmannen hanterat eftert.ex. gämingen och hur hanvapnet
betett sig under flykten. Som framgår referatet RRV-experternasav av
genomgång finns ocksådet klara tendenser till 6verargumentation i
GMP det gäller den pånär brist professionalism skall beläggas. Isom
det hänseendet har GMP-författama gjort sin svårareuppgift denän
kanske behöver Att helt utesluta möjligheten konspirationvara. av en

svårt, liksomär i varjet.ex. belägga gärnings-att snart sagt moment att
oprofessionellt, tvådet gäller deagerat när avlossadet.ex.mannen

skotten. Det krävs emellertid heller inte för nå den slutsatsatt som
GMP redovisar. Därvid räcker det med analysera helheten detatt av

på mordplatsen. sådanägt En såanalys talar tydligtsom rum emotpass
planlagt beträffande informationenett iövrigt,attentat, att man som

merendels eller mindreär osäker, kan inskränka sig till sökamer att
efter fakta talar denna slutsats. fåDet finns fakta detemotsom av
slaget.

sådantEtt faktum naturligtvis det ovedersägliga förhållandetär att
gärningsmannen korn undan. Av intresse här det framkom vidär som
kommissionens diskussion med Robert Ressler, nämligen det äratt en
mycket osannolik händelse gärningsman det slag profilenatt en av
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på gämings-flykt detgenomföralyckas sätttecknar skulle kunna en
slumpen,hänvisade här tillfall gjorde. Ressleri detta menmannen

handetförhållandet undkomgärningsmannen sättmedgav det attatt
profilens riktighet. Dettanågot i och för sig taladegjorde emotsomvar

grundläggande slutsatsen,vår mening inte denkullkastar enligt men en
måste fyllasbetydelsefullt avseendevisstanalys i utctt avsom

svaghet.uppenbarligen inteförklaringsfaktorslumpen är utansom
gärnings-något det krävsintehuvudslutsatsGMP:s är ensom
utfaller itill.fram DenGMP-arbete för kommamannaprofil eller attett

ändå ordinärvisserligen komplexresultatstället menensom av
också så redovisatdetoch detbrottsana1ys ärfaktaanalys eller är—-

vanlig analysså vidtydligt redanfallerGMP. slutsatseni Att ut en
framhållit nämligentidigare,det vifakta, understrykertillgängligaav

gjorts mycketborde hasådan analys kunde ochdokumenteradatt en
utredningsarbetet.tidigare i

självständigakompetensområdevårtfaller utanför göraDet att
profi-och självaprofessionalismprofileringsarbetetsbedömningar av

redogörelsen i deti delen tillhänvisar denträffsäkerhet. Vilens
säkerligenvi inhämtat, synpunkterföregående synpunkterför de som

tål kompletteras.diskuteras ochatt
Överhuvudtaget ord rörandevarningensskälfinns det sägaatt ett en

möjlighetförfarenutbildad och göraickei GMP-metoden attpersons
dessGMP-metoden ochområde. Flera delarbedömningar detta av

ytligtförförisk enkelhet,präglasenskilda falltillämpning i sett.av en
organiserat ochkategoriermänniskor iochdela in brottAtt av

förnågot okomplicerat ochsigkaotiskt kanoorganiserat tet.ex. som
litteraturengenomförbart. studiumEttintresserade lekmannenden av

så kan oftaenkelt, detinte allsvisar detkring profiling är tvärtom,att
självbegripas dennågot gåtfullt, fall kani bästasigte somavsomsom

alltsomoftastdetsvårt mänskliga beteendensysslat med delänge aparta
skeptisk,överdrivetblilättgäller. tordeDet omvänt även t.ex.attvara

bo, hurkanokänd gärningsmanhelttill förutsägelser antasom var en
Litteraturenhar syskonför hobbies, hanvad han harhan etc.ut, omser

dettaprofilerinnehåller exempelemellertid flerai ämnet att av
intui-med erfarenhet,påfallande riktiga.visat sig Attslag rätt person

värdefullaspaningsarbetetförmetodologisk kunskap kantion och göra
tydligt,gämingsmansokändförutsägelser mensynespersonom en

person".på förstnämnda: "rättdettorde i hög grad liggatyngdpunkten
alltsåsig förpå värdefullanvändAtt metoden, ärrätt sätt, ter oss

i dennaanvändningkommit tillbefogat dentydligt. Vi det attanser
varithade detgrundläggande analysendeni likhet medutredning, men

skedelångt dettidigare. Ihade gjortsGMP-arbetetönskvärt att sena
mån fåttnågon rollenprofilen igenomfördes harprojektet ettavnu
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facit i utredningen. Det emellertid just den funktionär traditionellen
gärningsmannaprofil skallinte ha. En gärningsmannaprofilgängse
tecknar den sannolike gärningsman, utredningen harmest typen av som

i första hand inrikta sina spaningar Det med andraatt 0rdärmot. ett
prioriteringsredskap i situation där det finns föga eller inget gåatten
på. När eller flera misstänkta väl identifierats har profilen väsent-en
ligen spelat sin roll; övergårutredningen då till bedömningut och
insamling vanlig bevisning. Själva profilen saknar bevisvärde.av

Skälet till profil saknar bevisvärde den pågrundar sigäratt atten
sannolikhetsbedömningar. förhållerDet sig därvid medsättsamma
gämingsmannaprofiler med analyser grundade statistik: desom
bevisar ingenting i det enskilda fallet. misstänktAtt fram-typen som
står såaldrig sannolik gärningsman innebär ocksåinte hansom attsom
måste det; faktiskeden gärningsmannen kan i det enskilda falletvara

i princip hur osannolik helst.typsom vara som
Att profil i efterhandgöra därför, med Robertär Resslers uttryck,en

kärran för hästen.spänna Däremot kan både Resslerattsom man, som
och FBI-utredama framhöll, motsvarande arbetegöra i form av
personality assessments. Det innebär alltså denatt testar typman av
information används i GMP-arbete viss misstänkt individ,motsom en
för bedöma sannolikheten han gämings-att att typ motsvararav som

På grundval resultatet kan polisen sina fortsatta priori-göramannen. av
teringar ocksåoch kanske få uppslag till spanings- och utrednings--
insatser.

Till missförstånds undvikande vill vi avslutningsvis påpeka, viatt
inte har kommit någonhysa till GMP-metodenövertro eller deatt
expertomdömen vi i återgivit.sammanhanget Som framgått anknyter
GMP-metoden till det kriminalpolisiära yrkets traditioner. demFör som
länge sig kriminalpolisarbeteägnat kan GMP-metoden säkerligen te
sig vin i gamla läglar. vårVi för del inte signytt densom attanser vare
gämingsmannaprofil utarbetats i detta ärende eller de anslutandesom
omdömen den vi inhämtat någon säker kunskapom som ger om
mordet. Vad emellertid finner positivt den systematiska doku-är
mentation det analytiska arbetet GMP-metoden introducerar.av som
Vårt intryck den därvidlag fyller funktion,är svensk polisatt en som
har behov av.
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åtgärder anledningiPalmeutredningens7.2

GMPav

Allmänt7.2. 1

tillfrågadesPalmekonnnissionenutfrågning tidigareinför denVid
Ölvebro betydelse GMPvilkendåvarande spaningsledaren Hans om

följandesvaradeinriktning. Hanhaft för spaningsarbetetshade
sätt.

då det vispaningsledningennågot bekräftelse ifick viJa, attsätt en
materialet, detefter ha tagit deltiden,själva hade hela atttrott anserav

då så något officielltockså. vi säga,Därför kunde sättandra att nu
konspirationsbitennågot arbete den härtänker vi inte lägga utanmerner

därlösningen ellervåra videtvi alla ärtrorsatsar somresursernu
finns.lösningen

Ölvebro också arbete PUdetutfrågningen kommenterade HansVid
Ölvebro detEnligtGMP. Hansi anledningutförde personvar enav

GMP,anledningintresse isig PU:stilldrogomedelbart avsom
deBakgrundenGMP-kontrollistan nedan.nämligen GA se 1 varp.

skulle kunnagärningsmannenFBIuppgifter lämnats attomavsom
liknande. GAtips ochutredningen lämnainfiltreratänkas attgenom

på vilketuppslag,så. sig därför dettainriktadesig just PUhade betett
massmedia.uppmärksamhet kring GA iledde tilläven

isig förmånga intresseratPå fråga dem PUhur somavom
utfrågningstillfállet september 1995dvs. ividanledning GMP somav

Ölvebro det iutredningen svarade Hansifortfarande intressanta attvar
där detfanns antal andradetprincip även ettattmenperson,var en

nämndes.återstå kontrollåtgärder.kunde Inga namn
Ölvebro månfrågan i vad GMPtillfällefick vid dettaHans även

enligt följande.på svaradein Christer Hanpassade P.

såriktigtinhanvårat GMP-folk tyckerinte svenskaJag attatttror passar
mycket troligtdettänkbar. Men FBI ärdär direkt, han är attansermen

ochbrottsanalysenden svenskaså. och drogvi därdet Näräratt var
varitdet harså vidomför FBI-folket,profilen attatt vet ensa---

åtalad frikänd, kanochochmycket misstänkthar varit ävenperson som
ÅsgårdUlf inteochOlssonOch eftersom Janneinte berätta honom.om

såefter detOchså detta.mig berättatittat detta föll dethade att om
Men detdet gärningsmannen.ansåg troligtdet mycketdom ärär attatt

något denutifrån förbereddjag inte sätt, utanär varen ---

Ölvebro38 utfrågning den 28med HansPalmekommissionenstidigareDen
1985.september
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information jag lämnade fick alltsåjag minnet, för vi hade ingenta ur
dokumentation med honom.oss om

På fråga vad det i GMP direkt kunde tala Christer Pemotvar som som
Ölvebrogärningsman svarade Hans dennes narkotika- och alkohol-att

missbruk inte riktigt stämde med de erfarenheter och de exempel man
har i historien den här attentatsmän.typenom av

Åtgärdslista7.2.2

anledningI GMP beslöt PU utgångspunktmed dennaattav som
såvälförsöka i utredningsmaterialet hittaatt sättannatsom personer

med egenskaper överensstämde med profilen. åstadkommaFör attsom
detta upprättades inom spaningsledningen åtgärdslista avseendeen
sådant skulle Där bl.a. följande.göras.som angavs

En inventering från GMP-synpunkt tänkbara i PU-0 av personer
materialets avsnitt D, G och dvs. allmänna tips, farliga per-
soner och vapen. Denna inventering skulle, liksom åt-övriga

pågärder, fokuseras med anknytning till brottsplatsens när-personer
område.

Genom olika register skulle försöka få fram uppgifter0 man
ensamboende tänkbara inom närområdemordplatsenspersoner som
inte redan förekom i PU. Därvid skulle kontakt med olikatas myn-
digheter såsom socialdistrikt l m.m.

Genomgång hotbreven ca 100 uppslag och "tokbreven och0 av om
möjligt identifiering brevskrivare. Motsvarandeen av anonyma upp-
gifter, dvs. hot- och tokbrev rörande Olof Palme skulle inför-

frånskaffas säkerhetspolisen.

Genomgång och kompletterande bearbetning de 950 av ca personer
erkänt mordet.som

Utvidgade registerkontroller på tänkbara innebärande0 t.ex.personer,
civilstånd, släktingar, arbete, skolutbildning ochatt vapenlicenser

skulle kontrolleras.

Kontroll med säkerhetsansvariga inom regeringskansliet och med0
socialdemokratiska partiets kansli pådär stöttom man personer som
skulle kunna in gämingsmannaprofilen.stämma

Kontroll visat onormalt intresse för utred-ett0 stortav personer som
ningen.
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inci-inventera eventuellaOlof Palmes livvakter förFörhör med att0
få beskrivning hansdenter inträffat i Olof Palmes närhet, en avsom

få brukadeiakttagelseroch försöka fram av personer somvanor
framträdanden.hans olikadyka i hans närhet eller vidupp

bildmaterialuppföljning insamlatEn fortlöpande kontroll och av0
från Olof Palmes olika möten.

dåförhållande i förstai till GMP ochEn granskning Christer P0 av
dagböckema.hand kontrollgenom en av

haft permissionergranskningEventuellt förnyad av personer som0 en
frånförsöksutskrivna psykiatrisk klinik.eller varit

på Registeren-Utredningsåtgärdema fördelades olika enheter.ovan
samtligauppgift fram listaheten fick it.ex. att ta personer somen

utifrån gärningsmannaprofilen försöka skapaerkänt mordet, att en
registrerat material ochunderlag för sökning isynonymlista attsom

för förändrat efterbeteende. Förhörs-försöka sökbegreppskapaatt ett
uppgiftvarje fick ienheten delades in i där attgrupper grupp

ÄvenfrånPU-materialet GMP-synpunkt. säker-igenom vissa avsnitt i
påfram uppgifterbl.a. med försökahetspolisen engagerades, att ta

fanns i säkerhetspolisensinom Stockholms tullarbosattapersoner som
GMP.kunde inmaterial och stämmasom

utredningsåtgärderna genomfördes i huvudsak undernämndaDe
förteckningarvåren lämnade respektive enhet in1994. Därefter över

upprättadeaktualiserats. PUtänkbara sompersonernamn
två aktivitetslistor, GMP-kontrollista ochgrundval olikadetta en enav
GMP-kontrollistan alla tänkbaraGMP-objektlista. upptog personer som

föremål för särskild kontrollblev sedanhade aktualiserats och dessa en
fråga och gämingsmanna-idär överensstämmelsen mellan personen

på gämingsmanna-väl inprofilen undersöktes. stämdePersoner som
föremål för fördjupadprofilen gjordes tillbenämndes GMP-objekt och

med individer86 punkter,utredning. GMP-kontrollistan kom upptaatt
intresse. oidentifierade. Sexdel demkunde En varvara av avsom

GMP-objekt.kom sedermera bedömasattpersoner som
bedömda ochkontrollistanjanuari 1996 73I av-var personer

återstående GMP-hade klassatsförda utredningen. deAv tre somur
från kontrollistan.avförtsobjekt. Därefter har ytterligare personer

39 före-individerna gicks igenom och idär deEn punkt störreupptog en grupp,
vissa dubbleringar.Listan innefattarkommande fall fördes listan. ävenupp
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Genomgång7.2.3 GMP-kontrollistanav

Kommissionen gåtthar igenom de uppslag berörsom personer som
GMP-kontrollistan.fanns den ursprungliga Personernaupptagna

listan och de uppgifter förekommer dem redovisas här isom om
kort, komprimerad sammanfattning, illustration till utred-som en
ningsarbetet. framgårDär har intePU sig ha skälannat ansett att

uppslagenfvidare med

Avvikande lämnat uppgifter till utredningen GA. I aprilman som
1986 kontaktade GA polisen. berättadeHan han Olof ochatt sett
Lisbeth påPalme mordkvällen under deras promenad söderut
Sveavägen. I samband med det hade han, han Adolfr1är passerat
Fredriks någotkyrka, hört gjort han hajade till. Han hadeatt settsom
en mörk gestalt försvann kyrkogården. GA hade däreftersom -
kontakt med utredningen vid tillfällen. I förhör 1989 ändradeett ettpar
han sina uppgifter och berättade han Grandmannen, efter-att sett
följandet och själva mordet. deltog vidHan konfrontation dären
Christer ingickP kunde någon.inte peka GA bodde iutmen ensam-
Stockholms innerstad relativt mordplatsen. Han vid tiden förnära var
mordet sjukskriven. I förhör hade påhan uppgivit han mordkvällenatt
haft mörkblå täckjacka stålbågadeoch glasögon sig. PU höll etten -

förhör med honom i då1994. Han arbetslös. GA berätta-nytt mars var
de vid detta tillfälle tidigare uppgifter varit falsarium.spontant att ett
Han hade ljugit för själv hamna i Vid tiden för mordetatt centrum. satt
han hemma och tittade TV. berättadeHan han tidigare hade blivitatt
dömd för ha blottat sig.att

Psykiskt störd med anknytning till februari 1989EAP. Iperson
inkom tips till enligtPU vilket NN, medlem iett anonymt som var
EAP, hade mördat Olof Palme. hadeNN hörts i december 1991. Han

då han varken eller hade varit medlem i EAP. Hanattuppgav var
mindes inte vad dåhan gjort kvällen Olof Palme mördades. Han
visste däremot han kommit hem vid midnatt fåttoch hanatt att veta ny-
heten radioutsändning. förtidspensioneradNN och boddegenom en var
i förort utanför Stockholm, i den villa föräldrarna haft.en ensam som

En kvinnlig bekant till hördesNN i februari 1994. Hon attuppgav-

4° Uppgifterna spridda skildaär uppslag; de uppslag hörde till GMP-som
alltsåkontrollistan inte sammanförda. Materialet beträffande mångaär är av

mycket omfattande. De rubriker våra.i kursiv stilär ärsattapersonerna som
4 De förekommer på vårplats i redovisning betecknadeärpersoner som annan
GA, GB, medan de inte förekommer vårplats i redo-etc., som annan
visning betecknas NN, den utpekade mannen eller liknande.
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påtagligavisade personlighetsstörningar. folkskygg,NN Han var
för mordet brukade hanmycket aggressiv och oberäknelig. Vid tiden

mörkblå februari 1994 hördesbära täckjacka och tjocka glasögon. Ien
också och mitt ipolis denneNN närstoppat ute sprangen som var

uppfattning personlig-Polismannen bekräftade kvinnansnatten. om
hetsstörningar. 1994 viss spaning NN. IUnder tid bedrevs mot nyaen
förhör han han haft visstmed honom i 1994 medgav sarnröreattmars
med dock inte vid tiden för mordet. Enligt kontroll medEAP,
Säkerhetspolisen han inte känd där. ärendet finns PUI upp-var en av

från "undfallen,rättad promemoria 1994, där beskrivsNNmars som
kurage förklen och tafflig och föga företagsam. Han bedöms sakna

någon våldshandling dåutföra icke minst bege sig tillform ochatt av
föröva inför andras ögon.Stockholms City och mord öppenett gata

årsdagen GB tillpå mordplatsen 1994 GB. komMan iakttagen
och gravplatsenkännedom den bevakning mordplatsenPU:s genom av

då tvåfebruari 1994. iakttogs vid tillfällen.skedde den 25-28 GBsom
tillfället företogs varvid han identifie-Vid det första personkontroll,

skulle kallas till förhör irades och upplystes han komma PU.att attom
Vid tillfället uppträdde han mycket underligt vid mord-det andra

bodde vid tiden för mordet i lägenhet i Gamla -Iplatsen. GB stan.en-
tillfälligtförhör i maj 1994 GB han arbetadeatt ettett uppgav

mordplatsen till ochstatligt ämbetsverk beläget och hannära vägatt
från han troligenarbetet brukade i dess närhet. Han attpassera uppgav

utanför staden under mordkvällen. Efter flerahade varit hos vänner
debekräftades dessa uppgifter GB vägradeturer uppge namnen

ihan besökt maj 1996. GB har bedömtsvännerna varapersoner av -
s.k. GMP-objekt.ett

novemberPsykiskt störd arbetsplats mordkvarteren. Imed iman
och1988 tipsade sades rättshaveristNN.PU Denne varaen person om

skulle vid tiden Sveavägen mordplatsen.för mordet ha arbetat nära
Christer hanTipsaren utseendemässigt likNN attatt varuppgav var

påpsykiskt påstått varit sitt tjänsterumsjuk och han själv hanatt att
han troligenmordkvällen. januari 1992 hördes NN. HanI attuppgav

varit förort vid tidpunkten för mordet. Ihade i hemmet iensam en
från hadefebruari 1992 inkom läkare berättade hantips attett en som

vidpatient bott eller i närheten mordplatsenhade arbetaten som av
schizofreni, vanligtiden för mordet. Patienten led särskild sortsav en

visshos vid denna brott. Patienten hadeattentatsmän typ vapen-av
gångstilsärskildkunskap, otroligt lik Christer och hadeP somvar en

på identisk med denberodde hjärnskada. Patienten visade sigen vara
i september 1993.hos PU tidigare kände NN hördes HanNN. nytt-

då innebärande bl.a. obehags-berättade han hade psykiska besvär,att
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känslor vid folksamlingar. PU har hört arbetsgivare och andra.även
Uppgifterna skulle rättshaverist inte bekräftats.NN harattom vara

Psykiskt störd boende eftermordkvarteren. Dagen mordetiman
fråninkom tips 24 februariden hade stöttett en person som en

flicka i Sveavägen i mordkvarteren. Flickannäraport gataen en
hade skrikit i lägenheterna tokig. hadePersonenatt en man en av var
följt med flickan till lägenheten för hämta hennes tillhörigheter ochatt

35-årsåldemdärvid träffat NN, i gjort förskräckligtetten man, som
intryck. frånDen 2 1986 inkom ytterligare flickanstips f.d. svär-mars
far. våldshandlingarHan berättade känd förNN och bodde näraatt var

gången.mordplatsen. I september 1988 hördes flickan första mittenI-
november 1991 hördes berättade han psykiskaNN. Han hadeattav

problem. tvåHan hörde och hade vistats mentalsjukhus vidröster
Påtillfällen. mordkvällen påhade han varit 21-föreställningen bio-

pågrafen Sandrews Kungsgatan. Han hade dit och därvidpromenerat
åktutanför biografen Grand. Hem hade han tunnelbana. Vidpasserat

denna tid hade han mycket kontakt med röstema". sade till honomDe
polisen skulle beskjuta honom. därförHan rädd. Vidare berättadeatt var

han han s.k. nattvandrare. kände sigHan motarbetad svenskaatt var av
myndigheter. I promemoria, upprättad i 1991,PU novemberen av—

tvångs-vid tiden förNN mordet efterlyst efter beslutattuppges var om
på dåomhändertagande grund psykisk sjukdom det kunde miss-av

tänkas han uppenbart farlig för personliga säkerhet. Hanatt var annans
anträffades i sin vård.bostad och fördes till sjukhus för I december—

två1991 hördes läkare behandlat honom. sade sig aldrigDensom ene
uppfattatha farlig. Den andre sade i och förattmannen som mannen

sig farlig han inte trodde denne intressant för PU,att attvar men var
framförallt eftersom han inte skulle kapabel lämna platsen efterattvara

begått sådanha gärning skjuta statsministern.att atten som

"Privatspanare NN inom känd privatspanare ochPU harär som
troligen detta skäl hamnat listan. Han förekommer i mängdav en
uppslag, vari rådhan olika till PU.ger

Anonym brevskrivare gångerflertal tillskrivit Olof Palme.ettsom
Vid kontakt med den i regeringskansliet haft handen person som om
Olof Palmes skriftväxling erinrade vederbörande sig i 1986april en

haft patologiskt intresse för Olof Palme. Mannen hade iettman som
årflera skrivit brev till Olof Palme och under visst härett namn,

förkortat framfört olika budskap. Det sista brevet kom i december
1985 och G framförde fåttdär han glad för Tage Erlanderatt attvar
dö lycklig. Flera uppföljningsförhör genomfördes och 1991 lyckades

identifiera G. Med anledning GMP kontrollerades i majman av-
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1995 Frånde brev G Skickat. regeringskansliet därvidsom uppgavs
han i breven varit positivt inställd till Olof Palme. G undersöktesatt

eftersom inget intresse framkomäven avfördessättannat men av
han.

Avvikande till mordet.sig ögonvittne NNuppgettman som vara
kontaktade i december 1988 polisen och berättade han varit tioatt

från mordplatsen mordet inträffade. Vid förhör inärmeter ett par
januari 1989 hördes han detaljerat sina iakttagelser. Han valladesom
på dåmordplatsen och vidhöll gärningsmannen försvunnitatt genom en
bastant berättadeHan han varit intagen mentalsjukhus förattmur.
psykiska problem. Vid besök hemma hos NN konstaterade polisenett

han levde i vanskött lägenhet i förort. I 1994att ensam en en mars-
gick igenomPU uppslaget och konstaterade berättelseNN:snytt att
uppenbarligen oriktig. Bedömningen han helt bordeattvar var
uteslutas tänkbar gärningsman eftersom han "för tokig och försom var
nedgången.

Man lämnat uppgifter och sedan erkänt mordet. I 1986som mars
hörde sig och berättade hon samtalade medreporter atten av en man

hade uppgifter lämna Palmemordet. villeReportern haattsom om
spårat. årsamtalet Ett kontakt med Anna-Gretatogsenare sammen man

Leijon för lämna vissa uppgifter mordet. I anledning dennaatt om av
kontakt uppsökte polisen honom. Därvid konstaterades hanatt var en
alkoholiserad stackare. Han berättade vid besöket detatt var en av
Olof Palmes skjutit Olof Palme.Ytterligare tipssöner ettsom om

inkom 1987.under I november 1987 självhan kontakt medtogmannen
och erkände detPU han mördaren. Vid förhöratt ettvar som var

dag bröt han och sade allt varit stor lögn.attsamma samman en
Vid registerslagning gjordes fanns notering atten som senare en om-

psykiskt våldsbrott.sjuk och dömd förmannen var

10. Psykiskt störd, avliden inför bekanta erkäntnumera man som
mordet. januariI 1987 lämnade f.d. arbetskamrat till NN tipsetten om

NN, varit intagen psykiatrisk klinik och haft mycket iatt som vapen
sin lägenhet, hade varit sålti Stockholm vid tiden för mordet och där en
revolver till namngiven i Sollentuna. Vid förhöretten person senare
med den f.d. arbetskamraten denne NN berättat för honomattuppgav

det han mördat Olof Palme. Därefter flertalhölls förhöratt ettvar som
med NN, den f.d. arbetskamraten, dotter och bekantaNN:s andra till
honom. Flera de hörda ljögNN mycket. Enattav personerna uppgav
läkare haft NN patient denne hade avvikandeattsom som uppgav en
personlighet, han kronisk alkoholist och inteatt mytoman,var men
våldsam det osannolikt han skulle kunna ha haft medattsamt attvar
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allt hanförhör i augusti 1987 erkände NNmordet göra.Vid attatt ett
bara velat sigsin förre arbetskamrat lögn och hantill göraattsagt var

Därefterhjärtinfarkt 1988.märkvärdig och skoja lite. avledNN enav-
visadei Sollentuna,kontrollerat den namngivnehar PU personen som

sig inte existera.

tipsaugusti 1988 lämnade11. Nynazist. I om en manen anonym person
Östermalm organisa-på i nynazistiskbodde och medlem ensom var

medlem idärefter. förnekade hantion. hördes HanMannen att var
sådan besöktnågon han mordkvällenorganisation och att enuppgav

den utpekadebekräftade uppgiften och berättadekamrat. Kamraten att
1994 gjordesvid kl 23.30. I decemberhade lämnat honommannen -

på värde framkom.slagningar och dennes kamrat. Inget avmannen

fråninkom tipspå mordet. januari 199212. Kuf fik erkänt I ettsom
vårenpå 1986. hadefik Vanadisplan Därbesökt etten person som

rakt i luften. Mannensuttit riktig kuf ochdet utprataten man en- -
någotpåstått Olof Palme gjortmördat Olof Palme ochhade han attatt

kaféts ägarinna hördesgrupp. Uppgiftslämnaren ochhansmot men—
kunde identifieras framkom.inga uppgifter gjorde attsom mannen

påpunkt GMP-kontrollistanGranskning 348 Denna13. män. avserav
Under och hösteninte misstänkt individ utan grupp. sommarenen en

områdei visst ikriminella1986 gjordes kontroll personeren av
Området Norrmalm och delomfattade GamlaStockholms city. stan, av

tillstånd samkördes SPAR statligaEfter DatainspektionenVasastan. av
belastningsregistret.ochoch adressregistret och PBR person-person-

på dessaresulterade i lista 500 AvSamkömingen personer.en
dråp, olaga vapeninnehav,dömda för mord, misshandel,plockades män

348uppgick tillvapenlagen Dessabrott st.ut.mot m.m.
registrerades i Palmebasen iSammanställningen de 348 männenöver

två områden, Gamlaapril 1994. Därefter delades materialet stanupp
födda 1936-bearbetades sedan ioch City. i CityPersoner parametrarna
återstodbearbetning 71längd 170-190 Efter denna1956 och cm.

Granskningen ledde till endastgranskades manuellt.Dessa attpersoner.
återfinnsåterstod underför vidare kontroll. Den personenen person

punkt 55.

eftermed revolver. Dagen14. Oidentifierad hotat kvinnaman som
hon itill polisen. berättademordet hörde kvinna sig Hon atten av

i riktningBirger Jarlsgatanmitten februari motpromeneratav
honUtanför Grekiska kyrkan stodOdengatan. närman som,en

vilket hanfram skjutvapen troligen revolverpasserade, drog ett en- -
kvinnan.1994 hölls förhör med Ingariktade henne. ett nyttmot upp--

framkom.till kunde identifierasgifter ledde att mannensom
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15. Palmefientlig Dagen efter mordet hörde sig tillman. en person av
polisen och berättade han dag blivit uppringd kvinna,att samma av en

hade hennes bror, nynazist och medlem i EAP,sagt attsom som var
Olof PåföljandePalme skulle röjas dag hördesvägen.yttrat att ur

kvinnan. Hon berättade hennes bror ledare för litet parti ochatt ettvar
han han ville bli statsminister. Däremot det, enligtatt yttrat att var

kvinnan, inte riktigt han Olof Palme skulle röjas vägen.att sagt att ur
Därefter inkom i börjanoch april 1986 ytterligare tipsmars av om
kvinnans bror. Bl.a. hördes brodern iatten person som uppgav sam-

vårenband med flyttning 1985 stulit enligtetten vapen, som senare
uppgifter skulle Säkerhetspolisen konstaterade efter för-gevär.ettvara
frågan broderns i det aktuella partiet känt. Iatt engagemang var en
promemoria daterad den 28 1986 kriminalinspektör attmars uppgav en
han den aktuella i tidigare sammanhang.stött Han drevettpersonen
då företag och starkt Palmefientlig. enligt kriminal-Hanett var var

långinspektören mycket och kraftigt byggd. Den utpekade mannen
hördes i april 1986. Han berättade han och hustrun hade varit iatt
utomlands vid tiden för mordet. novemberI 1987 inkom ytterligare tips

honom. påEn hon i septemberstöttattom person uppgav mannen
då kål1985. Han hade vi skall Palme. Uppgiftslämnarenyttrat ta

fåtthade uppfattningen detta skulle våld.ske medatt

16. Psykiskt störd boende våldsbenägeninnerstaden, Straximan m.m.
frånefter mordet fick polisen tips läkare tipsadeett en anonym som om

psykiskt sjuk motivmed mörda Olof Palme. Läkarenatten man
berättade psykiatrisk vårdpatient sökt 1983. Patienten hadeom en som
haft fantasier våld och velat döda folk hadeHanstan.om aggres-
sioner Enligt han ocksåläkaren skulle innehafthamot staten. vapen,
vilket han blivit dömd för. tid efter det vårdEn han sökt hade hanatt

sin flickvän. Motivet för Palme skulle, enligt läkaren,dödastrypt att
kunna Olof Palme uttalat ville byta svenskhanatt utattvara en
ambassadör med vilken NN släkt. Förhör hölls därefter med NNvar
och dennes moder. NN efter behandling ihan mycketattuppgav var
god balans. På fråga vad han gjorde mordkvällen han hanattuppgav

påi sin lägenhet Kungsholmen. Modern i förhör attvar ensam uppgav
lugn, balanserad och skötsam. omtaladeDensonen numera var

ambassadören enligt långt håll.modern, släkting Kontaktvar, en
med på varifrånöverläkare sjukhus,även Säters NNtogs en var

Överläkarenförsöksutskriven vid tiden för mordet. berättade hanatt
hade god kontakt med NN och det aldrig slagit honom in NNatt att
skulle kunna inblandad på årsskifteti mordet Olof Palme. Vidvara -
1993/1994 hördes den påläkaren berättade bl.a.Hannytt. attanonyme
patienten, någonsannolikt hade form personlighetsstörning,som av
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statsministern eller1983 han skaffat i avsikt skjutaattsagt att vapen
skullehögt talade NNDet emot attuppsatt varaannan person. som

för det fall han skyldiggärningsman enligt läkaren, denneatt varvar,
få beundran för sin gärning, dvs. han skulle ha talatskulle velat om

maj 1995 förhördes Säters sjukhussaken. I överläkaren nytt.

den februari 1994. I samband med17. besökt gravplatsen 28Man som
februari 1994bevakning och spaning bedrevs den 28den upp-som

märksammades vid kl. 21.45 besökte gravplatsen.en person som
informeradesberättade han lagt blommor HanPersonen att graven.

till förhör inför PU.det eventuellt kunde komma kallelse Enattom en
genomfördes.registerslagning

1994.18. Personbil kört från mordplatsen den 28 februari I sam-som
påregistreringsnumretband med ovannämnda bevakning/spaning togs

frånpersonbil hade kommitkört iväg Personen utpersonen som en
i anledning mordet Olofhölls ABF-huset medmöteett som av

därefterregistrerad till bilen blevPalme. Den ägareperson som var
föremål för registerslagning.

bekant med Christer februari 199419. Man P. Isigsagtsom vara
tillgånginkom tips hade uppgivit sig ha till ochNN. NNett vapenom

ocksåChrister skullehan hade arbetat tillsammans med P. NNsagt att
tiden för mordet ha haftutseendemässigt lik Christer P och vid envara

åkomma, register-gjort släpade benet efter sig.han Enattsom ena
till ingenslagning genomfördes och fotografi införskaffadesett synes

likhet med Christer P.

på årsdagen 1994. iakt-20. Avvikande iakttagen mordplatsen NNman
spaningden 28 februari 1994 i samband med den bevakning ochtogs

påvid observerades förmiddagenbedrevs mordplatsen. Hansom
stående tilli Tunnelgatan gick därefter bort mord-Hanporten

något från himlen, tittadeplatsen, marken, höjdetog motupp armen
frånuppåt någonhöll form seans. efterföljdes mord-och NNav

förstplatsen till tunnelbanestation, där han identifierades efter haatten
"detlämna personuppgifter. luktade alkohol och yttradeHan ärvägrat

två drömt, du kod 220.vet,som nummer

besökt gravplatsen på årsdagen 1994. NN observerades21. Man som
andraden 28 februari 1994 kl. 20.30 han tillsammans mednär treca

bilbesökte gravplatsen. Registreringsnumret denmän männensom
åkte bilen sig tillhöra Efter register-i kontrollerades och visade NN.
slagning telefonkontakt med berättadei augusti 1994 NN. Dennetogs

övriga varit föreläsning Livrustkammaren ochhan och mänatt
därefter sig för Olof Palmesbeslutat besökaatt grav.
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22. iakttagits påMan Sveavägen. 26 februari 1994 iakttogs iDensom
samband med spaning portingångstod i till högeren man som en om

Sting Sveavägen. Mannen kontrollerades och sigrestaurang uppgav
påkock Registerslagning företogs.restaurangen.vara

23. Man besökte mordplatsen på årsdagen 1994. samband medIsom
bevakningen mordplatsen den 28 februari 1994 upptäcktes sentav
kvällen 20-25 från mordplatsen. Mannen iakttogmeteren man ca en
ceremoni de privata Palmespanama höll. Efter ceremonin togsom

tunnelbanan, varefter han promenerade till innerstadsadress.mannen en
Där kontrollerades han polis. Mannen visade sig riksdagsman.av vara
Han han känt Olof Palme relativt bra och han därför velatatt attuppgav
besöka då begåtts.mordplatsen vid det klockslag mordet Registerslag-
ning företogs.

24. Avvikande vid på årsdagenmordplatsen 1994. Vid spaningman
den 28 februari stående1994 observerades i korsningen Olofs-en man
gatan/Olof Palmes talade med sig självHan och verkade psykisktgata.
störd. berättade påMannen han varit bio kväll Olofatt samma som
Palme mördades. Genom inre spaning konstaterades hanatt var en
enstöring, tidigare gjort sig våldskyldig till bl.a. misshandel ochsom

tjänsteman. Vidare framkom han påhade vistats mentalsjukhusmot att
vårdpersonaloch till på något1988 han känt sig in-sättyttrat att

blandad i mordet Olof Palme. Utredningsmän besökte under-
våren gånger1994 flera i dennes bostad utanför Stockholm.mannen

28 februariDen 1995 kom in tillhan polisen mitt i framkomDetnatten.
då anledningen till han känt sig inblandad i mordet hanatt att attvar
fått radiosändare inmonterad i sig för polisen följaskulle kunnaatten

Vidhonom. bevakning dag observeradesav graven samma mannen
igen.

25. Jugoslavisk tidigare dråpförsökdömts för GCGC. ärman som en
tvåde klassificerats GMP-objekt ochav personer som som som

fortfarande aktuella i utredningen. Uppslaget redovisas nedan.är

26. Man skrivit hotbrev. brev ställt till Justitiedepartementet iIsom
augusti 1988 frånbegärde NN ersättning svenska Hanstaten. uppgav

han grund "stark terrorism ofördelaktigoch diskriminationatt av
svårtblivit sjuk, varför ansåghan ville ha ersättning. Vidare han att

Olof Palme "haft för mycket vänsterpolitik. NN avslutade med Jag
fåvill be hjälp för någonEr, jag inte vill fömär i dengöraatt av nu-

varande regeringen. Registerslagning företogs i 1994.mars

27. Polisinformatör. I september 1988 kontaktade informatörkänden
PU. Han han i tidning läst Palmespanarnaatt attuppgav en var
intresserade viss signatur. Informatören berättade signaturenattav en
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försålt såväl elektronisklegal illegalstod för firma utrust-somen som
inre spaningefter tid försatts i konkurs. Genomning och ensom -

knuten till vissuppgifter den aktuella firman variterhölls att enom
års terroristutredning, där bl.a. Kröcher-förekom i 1977person som
framligan ingick. Vidare fick upptagenatt en annan person somman

iGMP-kontrollistan efter konkursen hade hand lagret28 om avnr
införts i landet illegalt. Denförsta hand de komponenter personensom

långvarigt fängelsestraff narkotika-tidigare till förhade dömts grovtett
i terroristutred-olaga vapeninnehav. hade hörtsbrott och Han även

frågainingen och misstänkt sympatisör till RAF. Personen varvar
så långt från mordplatsen.inneboende hos informatören, inte

föregående28. Se punkt.

hätskt Olof Palme I29. ha uttalatMan sig ettom m.m.som uppges
Ölvebro tipsadebrev i december 1988 till Hans en anonym person om

skinheads ochsig hätskt Olof Palme, umgicks medNN, uttalat omsom
företogs i februaribodde Roslagsgatan. Registerslagningtroligen -

1989.

begått 6 februarierkänt han mordet den 130. Psykiskt sjuk attman som
framförde det han1986. december 1988 uppsökte NN PU ochI att var

1986.16 februari NNskjutit Olof Palme. skulle ha skett denDettasom
svår få efter stund ville han inte vidkännaskontakt med ochatt envar

fått gick tillsitt sade sig ha knäpp hanerkännande närutan en
få psykiatrisk akutmottagning.bad därefter bli körd tillpolisen. NN att

däreftermed läkare kortVid besök hemma hos NN tillsammansett
i brevetbrev skrivet NN. NN uttryckteöverlämnade attetten granne av

laserlampa bevisade. 1989han övervakad SSI, vilket I marsvar av en
sig berättade brodern varit intagenhörde till NN ochsyster atten av

levde enstöring sedanpsykiatrisk klinik längre tid. Brodern som enen
hade vidår sig förföljd SSI/säkerhetspolisen. Hantillbaka och kände av

hade hantillfälle försökt sitt liv. avskedsbrev tillI ett systernett ta
Olof Palmeskrivit han inte hade dugg med mordet göra.attatt ett

förståttbrevledes och berättade honDärefter hörde sig att attsystern av
han blivit trakasserad denorsaken till broderns beteende attvar

påuniversitetsinstitution där han tidigare arbetat. NN hördes nytt av-
då någonting.i oktober 1995. ville intePU Han säga

och medverka utredningen.31. liknar Christer P iMan vägratsomsom
f.d. sambo kunde1989 tipsade kvinna hennesI att varamars en om

förstkommit heminblandad i mordet Olof Palme. Sambon hade
dåpå han suttittidigt efter mordet. Han hade berättat attmorgonen

kvinnan, alldeles vitmordplatsen. Han enligtnärarestaurangen var,
månader efter mordet blev han alltoch väldigt Ettnervös. merpar
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konstig och ocksåaggressiv. börjadeHan dricka alkohol. Kvinnanatt
hade, hon lämnade sitt tips, nyligen bild Christernär sett en som

fannhon identisk lik sin sambo.nästan Han hade vid tiden för mordet
militärrock gick nedanförgrön Han hade före jul 1986stussen.en som

plastikopererat synbar orsak. Sambon enligt kvinnan,näsan utan var, ca
lång,180 kraftigt byggd gång.och hade släpande I augusticm en —

1989 hördes sambon. villeHan inte medverka vid förhör biträde,utan
dåligagrund tidigare erfarenheter. Ett ombud meddelade därefterav

inte någottänkte medverka vid förhör. Chefsåklagarenatt mannen
Anders Helin beslöt i september ärendet skulle vila eftersomatt en

åtalstod under för mordet, måletdvs. grund att motannan person av
Christer pågick.P I maj 1990 kallade PU sambon till förhör.nytt
Ombudet gångmeddelade denna avsåghans klient inteäven att att
medverka. Efter viss utredning förhördes i maj 1991 på etten person
storföretag, där tidigare varit anställd. Denne berättademannen person
sedermera företaget under påmordkvällen haft fest iatt restaurangen
ABF-huset Sveavägen. Därefter hördes andra företaget,personer

ingen kunde bekräfta varit festdeltagare. majI 1995attmen mannen -
skickade PU brev till där denne ombads sitt tidigareett att tamannen,
beslut inte medverka under omprövning. Han avhördes emellertidatt
inte. I december 1995 påAnders Helin del ärendet. Hantog nytt av
beslöt det skulle läggas adatt acta.

32. Avser 25 GC.samma person som nr

33. Uppgifter påstådd högerextremist juliI 1989 hördeom m.m. en per-
sig till PU och tipsade NN, hade hyrt villason av om som en av upp-

giftslämnaren. NN hade vid tillfälle årunderett sagtsommaren samma
han visste Olofmördat Palme. NN hade, enligt uppgifts-att vem som

lämnaren, tillhört högerextremistisk falang och hatat Olof Palme.en
lång, hår,Han 179 hade mörkt stirrande blick,mustasch,var cm

gångsläpande och hans beteende liknade psykopats. NN hördes ien -
februari 1992. Han aldrighan han vissteatt sagt attuppgav vem som
mördade Olof Palme. någonInte heller hade han tillhört högerextre-
mistisk falang. Vid tiden för mordet han varithade hemma med sin f.d.
sambo. F.d. sambon hördes därefter. Hon bekräftade hon underatt
aktuell tid bott ihop med NN hon mindes inte vad de gjort mord-men
kvällen. NN kunde, enligt henne, inte fluga fömär. Upp-göra en —
giftslämnaren hörde under 1994-95 gånger.sig ytterligare ettav par

34. Man ogillat Olof Palme. En kvinna hörde i 1987 sigsom mars av
till ochPU hon konstig Mannen hadestöttatt sagtuppgav en man.

han inte år,gillade Olof Palme. lång,Han 50-60 smal, hade kortatt var
blå poplinjacka och rutig keps och sprang hind. Kvinnansom en -
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då beträffandehelt andra uppgifter1996. lämnadehördes Honnytt
åldergärningsmannens och signalement m.m.

på Adolfmordkvällen spelat tvéirflbjtOidentifierad35. man som
uppgifterkyrkogård. efter mordet inkomFredriks Ett dagar om enpar

gångväg Adolfpå kl. 22.30mordkvällen settsca enman som
spelatkyrkogård. klädd 1odis ochhade varitFredriks Mannen som en

några möjlig-uppgiftertvärflöjt. uppföljning gjordes 1988En sommen
inte.identifiering framkomgjorde av mannenen

1990 lämnadefebruari36. boende IMan i Vasastan. personen anonym
igällde boendepolisens tipstelefon. Tipset NN,meddelandeett

välenligt uppgiftslänmaren,Signalementet stämde,Vasastan. NN
1992.hördes i december Hangärningsmannens. NNmedöverens -

På fråga utseendesittsig varit hemma mordnatten.ha omuppgav
hårlång, och alltidhade cendréfärgathan 172berättade NN att var cm

glasögon.bar

kändClaes Palme. Enför37. Privatspanare intresserat sigsom
några tidigarehade dagarinformatör kontaktade i april 1990 PU. Han

visst registrerings-färdades i personbil medobserverat enen man som
Claes Palme brorförst "kollat in dörren därhadeMannennummer.

via biografen GrandDärefter hadetill Olof Palme bosatt. mannenvar
till mord-begivit siglokaler Sveavägenoch socialdemokraternas

hadebilföretag. DenVid kontroll visade sig bilenplatsen. ägas ettav
bekräftadei december 1990. Hantidigare brukats förhördesNN. NNav

privatspanare. hadeovanstående uppgifter sig Hanoch uppgav vara
gått omkringaktuella dagenintresserat sig för Palmemordet och den

mordet befannhan vid tiden föroch tittat lite. berättade vidareNN att
tilltillfälle 1996 ringde NN PU. Hansig i landsorten. Vid ett var-

såsomförortalkoholpåverkad boende ioch en person ennamngav
varande mördaren.

majScientologikyrkan. Ianknytning till38. medEnsam uppgivenman
hängivensadestips NN. Denne1990 lämnade ett vara enman omen
uppgifts-uppföljningsförhör medanhängare Scientologikyrkan. Vidav

ochgjorde förvirrat intryckberättade denne NNlämnaren ettatt
korpulenthade stirrande blick,verkade en ensling. Han envara

framåtlutad gång. tillfälle suttithade dessutom vidkropp och NN ett
december 1990troligen revolver. Ioch borrat i handeldvapen,ett en

varitdet han borrathördes NN. Han berättade att upp envapen
han hadePolisen hade tagit i beslag ochstartpistol. vapnet senare
varit hemma hosvapeninnehav. Mordkvällen hade NNdömts för olaga

kamrat.en
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många39. Ytterligare förekommer i uppslag i"privatspanare". NNen
framför i dessaPU. Han olika teorier mordet.om

40. Mystisk I oktober 1987 inkom berusad kvinna till polis-enman.
huset. Hon hon bodde med hon troddeattuppgav granne en man, som

någotkunde ha med mordet Kvinnan hade tittatgöra.att ut genom
såg dåfönstret mordnatten vid springan-midnatt. Hon kommagrannen

halvlång någrade i mörk jordfylldarock. Han stannade vid blom-en
lådor stod vid Kvinnan inteville lämnagatan. namnetsom grannen,

han arbetade i polishuset. Med ledningväktareattmen uppgav som av
kvinnans uppgifter kunde identifieras. registerslagningEnmannen
skedde under 1991.

41. Psykiskt sjuk framfört hadehot till familjen Palme. NNman som
haft vissa kontakter med i familjen därvidPalme och hadepersoner
framfört underliga hotelser. hade 1991 haft del kon-NN underäven en

dåtakter med polisen. Han hade ochuppträtt spänt nervöst samt upp-
givit mordet Olof Palme varit bannhärtighetsmord, planeratatt ett
inom familjen. NN hade kort efter dessa händelser tagits in för
läkarundersökning. Han mycket sjuk och beslut fattades slutenvar om

vård.psykiatrisk

Redan dagen42. Kuf GD. efter mordet inkom till poliseni Vasastan
tips allmänt förvirradrörande troligen psykiskt sjukett en man.- -

iMannen brukade observeras Vasastan, troligen bodde.där han Han
50-årsåldem, lång blåi knappt 180 täckjacka ochoch barvar cm en

vid flera tillfällen samspråkkeps. Mannen hade kommit i med upp-
dågiftslämnaren han hade bl.a. fascist-och uttryckt vi lever iatt ett

samhälle. 1993 hördes uppgiftslämnarenI Hannytt.mars uppgav
någotdärvid tillfällevid den där jävla Olof Palmeatt sagt attmannen

borde skjutas. då då sågVidare berättade han ochhan att mannen.
lovadeHan höra vid tillfälle. maj 1994 kontaktadesig Inästaatt av -

uppgiftslämnaren vissPU. berättade just besöktHan att mannen en
guldsmedsbutik och till viss därhan därefter adressatt promenerat en

för frånhan närvarande befann sig. Utredningsmän ryckte ochPU ut
lyckades identifiera Vid förhör 1994GD. ettmannen som sommaren

år.GD mångahan varit sjukpensionerad sedan Dagarnaattuppgav
tillbringade han med samla in tidningar och saker bra ha.att attsom var
Enligt det protokoll förhöret lägenheten belam-upprättats översom var

bråte,rad med tidningar utredningsmännen fickoch varför krypaannat
in i lägenheten. GD m.fl.berättade han avlyssnad KGBsäpo,att var av
Olof Palme hade han tillbringataldrig tyckt Mordkvällen hade hanom.

fåtti sin lägenhet. När han radioutsändning hade reda attgenom
Olof Palme skjuten för tillbestämde han sig attvar promenera



934 SOU 1999:88Gärningsmannaprofilen

Sabbatsbergs sjukhus för konstatera det GD har be-att sant.om var -
dömts s.k. GMP-objekt.ettvara

199143. lik fantombilden Carlsson. I oktoberMan Ingvarstörtsom
fick polisen enligt uppgiftslämnaren,tipsett om en man som, var
skrämmande aggressiv fantombilden. skulleoch mycket lik Mannen ha

dåCarlsson under valtal och omhändertagits säker-Ingvarstört ett av
tvåhetspolisen. Uppgiftslämnaren överlämnade till fotografierPU av

identifieraMed ledning fotografiema lyckades polisenmannen. av
Denne känd hos säkerhetspolisen. hade släktingHanmannen. var en
fåttinte länma det forna östblocket och han protesterade dettamotsom

förhållande olika Vid registerslagning 1992 framkomsätt. atten
därförvarit psykiskt sjuk och intagen mentalsjukhus. Vidmannen

årförhör aldrig försöktmed honom berättade han hanett att tasamma
ihågOlof gjort under mord-kontakt med Palme. Han kom inte vad han

kvällen.

februari44. Palmefientlig medverka utredningen. Iivägratman som
1992 inkom tips ibodde närheten mordplatsen.ett man, som avom en

hade, enligt uppgiftslämnaren, hösten 1988 visat aggressivitetHan stor
Olof Palme. skulle god skytt och ha anordnatHanmot vara en en

påchampagnefest efter Olof Palmes död. Efter register-natten
dåkontroll, det konstaterades hade licens gevär,att tremannen

kallades förhör februari 1993. vägrade emellertidhan till under Mannen
Kammaråklagarenmedverka till sinoch hänvisade PU advokat. Per-att

Erik beslöt den 30 1993 det inte fanns skäl förLarsson att attmars
tillfällen försökthämta till förhör. Därefter har PU vid ettmannen par

få förhör. inte Undermedverka vid Det har lyckats.att ettmannen -
1995 hördes uppgiftslämnaren och viss inre spaningnytt genom-
fördes. visade sig den vid tiden för mordetDet utpekadeatt mannen

Östermalm.bott adress den först uppgivna, troligenänen annan

45. Psykiskt störd ha alibi. oktober 1987 tipsadeIvisat sig enman som
läkare NN. Läkaren hade haft NN patient. NN hade sedanom som

mentalsjukhus. Enligt ochhamnat läkaren NN rätts-mytomanvar
från innehållhaverist. Därefter flerakom brev läkare. Brevenssamme

fådet faktum läkaren vid tillfälle begärde hos regeringensamt att attett
den belöning utlysts till den kunde lösa mordet tydde attut som som

läkaren själv hade psykiska problem. hördes 1990.NN Han attuppgav
han mordkvällen varit hemma hos sin sambo och sina fyra bam.
Sambon bekräftade dessa uppgifter. februari 1992 hördeI manen av-
sig till och tipsade bekant, sedermera identifierad NN.PU om en som
NN hade hatat Olof Palme och uppgiftslänmaren hade uppfattningen att

våldshandlingar. 50-årsåldem,NN kapabel utföra Han iattvar var
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haltade, lik fantombilden, blåhade täckjacka äldre modellvar en av
och hade varit i city mordkvällen. Enligt uppgiftslämnaren skulle NN

förrådbo i i förort. Efter kontakt med polisen i aktuelladenett en
förorten identifierades då alltså visade sig denmannen, som vara man

kontrollerats.redansom

46. Ensamstående förtidspensionär. aktualiserades i iNN PU
dånovember 1989 berusad kvinna telefontipsi denneett atten uppgav

hade någontinghan skulle organisera fåskullesagt att storasom
rubriker. Efter registerslagning i januari 1996 hördes NN. Hanen var-
förtidspensionerad ensamstående. rån,och tidigare straffad förHan var
misshandel sade sig aldrig ha haft skjutvapen. Han hadem.m. men
aldrig någonting.han skulle organisera Mordkvällen mindessagt att

intehan vad han hade gjort.

47. Psykiskt störd betecknats farlig. aktualiseradesNN iman som som
PU resultat gärningsmannaproñlen. I promemoriaettsom av en upp-
rättad PU i 1994 berättas hur läkare akutmot-av mars om en en
tagning för våldsrotelnpsykiskt sjuka 1981 anmälde till i Stockholm att
han hyste allvarlig för patient, NN, uttalat sig hotfulltoro en som om en
viss polisman. några årNN hade berättat han tidigare blivit stoppadatt

tillståndpolismannen i påstodhan berusat körde bil och han signärav
därefter ha blivit misshandlad. hadeNN till läkaren han skullesagt att
skjuta polismannen hämnd. hade för ändamålHan detta inför-som
skaffat Med ledning läkarens uppgifter hade husrannsakanett vapen. av

avsågatskett hemma hos NN, varvid hagelgevär och ammunitionett
hittats. Under förhör med honom hade vidhållithan sina hotelser. NN
dömdes för hot tjänsteman och olaga två måna-vapeninnehav tillmot
ders fängelse. 1990 upprepade NNUnder sina hotelser polis-mot

åtalades inte. farlig.I promemorian betecknas NNmannen men som
Han ogift, levde under oordnade förhållanden och stämde invälvar
gärningsmannaproñlen. I december 1995 hölls förhör med NN.ett-
Han han varit hos kamrat vid tidpunkten för mordet.attuppgav en
Kamraten hördes därefter. Denne mindes inte NN varit hemma hosom

ifrågavarandevidhonom tidpunkt.

48. Schizofren Ett dagar efter inkom tipsmordet ettman. par om en
beskrevs ensamvarg. stämde, enligtPersonenperson, som som

uppgiftslämnaren, väl in gärningsmannens signalement. Han var
vapenintresserad, hade velat bli militär bedömts olämplig ochmen vara
brukade skicka statsråd.brev till uppgiftslämnarenEnligt var mannen

något"psykopatisk vis. tidEn efter tipset besökte polisen den
utpekade bodde hemma föräldrar.hos sina Föräldrarnamannen, som
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utredningsmännenschizofreni. Enligtberättade ledatt somavsonen
plufsig slapp."inte spänstig ochhörde honom han utanvar

första dagarna efterOlof Palme. Under de49. hotat dödaMan attsom
fåttskulle ha sinolika tips NN. Dennemordet inkom tre sonom

vårdnaden.nyligen ha förloratmyndigheterna ochomhändertagen av
vidsvenska ochmycket hatisk detHan skulle rättssystemetmotvara

hördesskulle döda Olof Palme. NNflera tillfällen ha uttalat hanatt
dånågra visade sigefter veckor dettidigt i utredningen. Han avfördes

fråga han iför Vid tidpunkten i hadehan hade alibi mordet. pratatatt
Kvinnan bekräftadekvinna i ideell organisation.telefon med enen

detta.

med mordetkonstigt samband50. Psykiskt sjuk iuppträttman som
från södra Sverige PU.1988 kontaktade polismanI septemberGE. en

då påträffatutomlands ochhade varitPolismannen semesterresaen
frånfått konstigt samtalunder mordkvällen ett enperson somen

promemoria upprättadarbetskollega. februari 1994 erhöll PUI aven
Luleå. Säkerhetspolisen ochhade sig tillSäkerhetspolisen i En väntman

angåendesvåger värdefulla upplysningar Palme-hans hadeuppgett att
Svågem denvisade sig identisk med denmordet. person somvara

svågemuppgiftslämnaren hadepolismannen träffat. Enligtsemestrande
sålt tillf.d. svägerskan sin lägenhet i Stockholmoch den en person som

svågem blivitmordkvällen hadebekant med Olof Palme. Undervar
frågat telefonnumret till Olofefteruppringd kollega, GE, somav en

Olof svek.tidigare Palmes HanPalmes bekant. GE hade pratat om
mentalvård. 1994föremål registerslagning ivarit för Vidhade en mars

dråpockså försök till tilltidigare hade dömts för bl.a.framkom GEatt
Svågem,vård. tagitpsykiatrisk dvs.sluten emot sam-mannen som-

från ovanstående uppgifter. GE hade,bekräftadetalet GE, hördes och
låtit telefonsamtalet under mordkvällen.förvirrad videnligt mannen,

blivitstatsministermordet hade hanfick kännedomNär mannen om
på GEf.d. sambo. hade tagit redaorolig och ringt GE:s Hon attupp

frånkvarterboddetillbringat mordnatten hos etten person som
därefter. berättade GEbiografen Grand. GE:s broder hördes Han att-

till manodepression ochhaft alkoholproblem utvecklatstidigt attsom
dåligt tagits intiden för mordet, varför hanvarit i mycket skick vidhan

ocksånågra GE förutomvård därefter. Brodernför dagar att enuppgav
GEsitt liv haft helskägg.kortare period 1992, under hela är envuxna -

GMP-objekt.bedömts s.k.de har ettvaraav sex personer som

GFmed utpräglat Palmehat GF.Kriminell och psykiskt störd51. man
GMP-objekt. Uppslaget redovisas nedan.har bedömts ettvara
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52. Revolverägare fängelse vid tidpunkten för mordet.i Kortsattsom
tid efter inkom fleramordet tips skulle innehavareom en man som vara

flera revolvrar, hölster walkie-talkie. Vid registerslagningochav en
1992 framkom 1985 hade till fängelse för rattfylleri.dömtsatt mannen
Mannen förhördes och han avtjänat fängelsestraffet vidattuppgav
tiden för mordet. Uppgiften kontrollerades och bekräftades personalav

ifrågavarande anstalt.

53. Ful och farlig drygt dygn efter inkomEtt mordet ett anonymtman.
tips NN. Denne sades ful och farlig och "ha signale-rättom vara
ment. I oktober 1990 gjordes registerslagning framgick atten varav
NN hade dömts för misshandel och olaga vapeninnehav. olagaDet
vapeninnehavet visade sig vid kontroll arrnborst.etten avse

54. lik Christer april 1986 uppsökte känd f.d.Tipsare P. I ensom var
gangster polisen för lämna tips skulle haatt om en annan person som

.357 sitt bankfack.revolver Magnum i Personen skulle medlemen vara
i Nordiska Rikspartiet ha efteroch berättat han visste mördarenatt att
mordet sig vinden i Johannes kyrka. Han skulle där ha glömtgömt

tvåkvar bärbara kommunikationsradioapparater. anledningMed av
tipset genomsökte polisen kyrkans vind resultat. april 1995Iutan -
tipsade varit hemma hos uppgiftslämnaren PUen person som om
denne. Uppgiftslämnaren hade haft skottsäkert glas i lägenheten och
han hade glaset skulle klara uppgifterberättat en 357. Enligt dessaatt

den förste uppgiftslämnaren otroligt lik Christer P.var

55. Butiksägare vid Grand. hittades vid granskning 348NN den av
under 13 innehade butik bio-Hanmän näratassom upp nr ovan. en

frångrafen Grand. Vid kontroll visade det sig butikens fönsteratt man
inte hade uppsikt biografen.över

56. boddeMan ganska mordplatsen. I 1994 inkomnära ettmarssom
tips skulle ha varit boende ganska mordplatsen.näraom en person som
Uppgiftslämnaren, endast kände till förnamn, attsom mannens uppgav

omgångardenne i vistats mentalsjukhus och sjukpensioneradvar en
enstöring med aversion myndigheter i Olofallmänhet ochmot mot
Palme i synnerhet. identiñeradesMannen NN och förhördes. Hansom

ledgångsreumatism.berättade han manodepressiv och ledatt var av
Under mordkvällen han hemma i lägenheten. Efter TV:nsvar ensam
slut Påvid kl. 23.00 han promenad kvarteret.tog runtca en morgonen
hade han blivit uppringd sin särbo berättat mordet. Hanav som om
hade Oloftyckt bra Palme och aldrig innehaft Polisenom vapen. -
hörde därefter NN:s särbo. Kvinnan led reumatism,NNattuppgav av

svår.vid tiddenna varit särskilt skulle därför, enligt kvinnan,Hansom
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ocksåaldrig springa. varitha kunnat Hon NN storattuppgav en
måstebeundrare Olof Palme och polisen fullständigt fel ute.attav vara

uppslag identiskt med det under 32,57. Detta är tassom upp ovan nr
dvs. 25 GC.samma som nr

58. med minnesgudstjänst för Alva Myrdal.Kontroll TV-programav
efter mordet ringde och berättade hans fru gjortDagen atten person en

påobservation under minnesgudstjänsten för Alva Myrdal. FrunTV
Uppgiftslämnarenhade stod och iakttog Olof Palme.sett en man som

föreslog ytterligarepolisen skulle titta TV-programmet. Ingenatt
dokumentation föreligger.

efter hörde59. med hatisk inställning till samhället. Dagen mordetMan
till Uppgiftslämnarensig polisen och tipsade om en man.en person av

dåvarandei utanförhade under 1983 besökt dennes hemmannen
då varit hatiskt inställd till samhället.Stockholm. Mannen hade mycket

60. Olof Palme. aprilVapenintresserad med hatisk inställning till Iman
från1986 inkom tips ochNNett en anonym man om en annan person.

Olofskulle livsfarliga, ha varit hatiska Palme ochDessa rent motvara
röja honom Uppgiftslämnaren NNvägen.pratat att attom ur uppgav

månadSammainnehavare Smith Wesson .357 Magnum.var av en
inkom ytterligare tips enligt uppgift alltid gick be-NN,ett somom

tillfälleväpnad, innehavare grovkalibrigt och vid ettettvar av vapen
visat ovanlig ammunition. Vid förhör med berättadeNNettupp -

åttalicensdenne han aktiv tävlingsskytt och hadeatt vapen,var
ingen Uppgiften han brukadedock Smith Wesson .357 Magnum. att

tillbringatbära enligt felaktig. Mordkvällen hade hanNNvapen var
bekräftade uppgiftertillsammans med sin f.d. fästmö. Hon NN:s om

mordkvällen.

februari 1994 lämnade läkare61. Psykiskt störd avlidit. I enman som
patient. behandlats läkaren under 1985-86tips Denne hadeett avom en

någotför och dessa hade han haft udda,grundsmärtor av en
gång. våldsbenägen labilhaltande Patienten hade varit mycket och och

Olof Efter hadeuttryck för han ville mörda Palme. mordetgett att
frågat då28 februari. Patienten hadeläkaren honom vad han gjorde den

påstått påhan varit inlagd Danderyds sjukhus, psykiatriska kliniken.att
inteLäkaren hade kontrollerat denna uppgift och den visade sig

årEnligt läkaren hade patienten avlidit efter mordet. PUstämma. tre —
visadekontrollerade läkarens uppgifter med Danderyds sjukhus. Det

26 februarisig patienten kommit in till psykiatriska kliniken denatt
Åsgård,Ulf bedömtblivit hemskickad dag. Enligtmen samma som

hälsotillstånd, grund sinpatientens det helt klart denneär att av
dåliga kondition inte tänkbar gärningsman.är som
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62. Otrevlig vid valstuga. I februari 1994 kontaktade kvinnaman en
polisen och berättade hon i augusti september 1991 arbetat iatt en av-
socialdemokraternas valstugor i Sundbyberg. Vid tillfälle hadeett en

kommit fram till henne och beskrivit hur det gick till iman
skottögonblicket Olof Palme sköts. påmintMannen hade haltat ochnär

Christer KvinnanP. viss polisman kände tillattom uppgav en mannen.
Efter flera kontakter med polismannen kunde fastställaPU den ut-
pekade identitet. Enligt polismannen rörde det sig all-mannens om en

otrevlig antastade och hotade folk.mänt typ som

63. Psykiskt störd avliden Under finnsdetta uppslagnumera man. en
lista socialdemokratiska partidistrikt och arbetarekommuneröver med
anställda ombudsmän. I slutet 1987 besökte polisen samtligaav
socialdemokratiska partidistrikt för angåendesamla in uppgifteratt
olika extremister, rättshaverister, hatbrev, hotbrev, avhoppare Vidm.m.

besök i Stockholm berättades NN. Denne enligtett om en person, var
uppgift psykiskt sjuk och förtidspensionerad. ocksåskulleNN vara
mycket väl insatt i vad hände i PU. Vid försök hitta iNNett attsom
augusti 1992 fann tio med detta boende i stor-man personer namn
Stockholm. januari 1996I lyckades fastställaPU hans identitet. Det
visade sig NN avlidit 1989.att

64. Uppgiftslämnare från Slussen. 1986 hördeI sigmars en person av
till polisen och berättade han under mordnatten, kl. 02.30,att ca
befunnit sig under i Slussen. dåHan hade observerattrappaen en man

gående.kommit Mannen hade burit systemkasse, hansom en som
efter ha tittat sig omkring hade dumpat i Kassen hadeatt vattnet.
sjunkit och uppgiftslämnaren trodde det möjligen kundesten attsom en

lågmordvapnet i kassen. Uppgiftslämnaren "vallades"vara som
platsen och fick peka kastat i kassen han självut samtvar mannen var
då befann sig. Uppgiftslämnaren hördes därefter 1989 och 1992. 1989

han gångstilhan hade väl överens-att settuppgav mannen en som
med Christer På frågaPzs.stämmer berättade uppgiftslämnaren hanatt

själv befunnit sig i sin lägenhet fram till midnatt.ensam

65. Mystisk hotellgäst. I 1986 tipsade personal hotell iettmars
innerstaden påbott hotellet den 27 februari-lgästom en som mars
1986. Gästen hade under sin vistelse inte bäddat barasängen utanupp

ovanpå.legat All förtäring hade påskett Den 1 haderummet. mars
checkat först efter påstötningar.upprepadegästen Av hotellkortetut

framgick troligen bosatt viss adress i Stockholms-gästenatt var
trakten. aprilI 1986 kallades den utpekade hotellgästen till förhör.
Kallelsen kom i eftersom adressaten avflyttat. Därefter gjordesretur
under 1986-1988 olika försök lokalisera honom. 1992I novemberatt -



SOU 1999:88940 Gärningsmannaprofilen

på aktuell tidfå berättade han underlyckades honom. Hantag attman
andrahands-någon flyttat mellan olikainte haft fast bostad runtutan

på gjorde ellerbo hotell. Vad hanlägenheter och ibland tvingats var
mindes inte.vid tiden för mordet Olof Palme hanhan vistades

på Jarlsgatan. En66. Oidentifierad Birgerin isetts portrusaman som
utanför adressi april 1986 han befunnit siganmälde att enperson

dåmordkvällen. hadeBirger vid kl. 23.25-23.30 HanJarlsgatan ca
vid sidan Efterspringande och andrakomma gatan.stannasett en man

ioch rusade in visssig omkring gickha över gatanatt sett enmannen
påinsignalement välEnligt uppgiftslämnaren stämdeport. mannens

tillbringatförhördes och hanbodde där. NNNN attuppgavsom -
angiventillsammans medmordkvällen restaurang person.enen

fråga varit tillsammansbekräftade hani förhördes ochPersonen att
mellan kl. 18.00-24.00.med NN mordkvällen

Palmesskrev Olof67. Oidentifierad "jag ärrestauranggéist som
ipå 1986 hörde personalmördare" I restaurangnotan. enmars

hade lämnat kvartill hade haftStockholm sig PU. De gäst somenav
På Olof mördare, detstod skrivet Jag Palmesbordet. ärnotan notan

frånså långt kanborta mig deefter. polisenmig de letar Men ärär
år förhördejag.... Polisenvad det 100 IngetMen gör trorvara. om

år,27-35hankvinna Honden attserverat uppgav varsom mannen.
småfethår, plufsig klädd imustasch, ochhade mörkblont kort samtvar

Ocksåpåmörkblå kvinnantäckjacka. Under 1995 hördes nytt. enen -
förhördes.vid tillfället,kvinna, arbetade restaurangenannan som

"föll helt utanförkonstig och förvirrad.mindes HanHon mannen som
stackare ochmördare. Enligt kvinnan hanPalmes var enramen som

båg".skrivit rentdet han var

efter mordetmordplatsen. En vecka68. Falsk uppgift vidom man
uppehållithadesig till polisen och NNhörde attuppgavaven person

student-för skulle bosig vid mordplatsen vid tiden mordet. NN ett
han underi maj 1986. berättadehem i närheten. hördes HanNN att

han besöktbio Stureplan. Därefter hademordkvällen varit en
sigåkt hade inte befunnitoch sedan hem. Hanhamburgerrestaurang

skrivitmordethade däremot imordplatsen. Han attett reportage om
intedock medkväll besökt mordplatsen. Dettahan aktuell var

hadefantasier.sanningen överensstämmande endast Reportagetutan
Polisen kon-viss angiven stad.publicerats i lokaltidning ien en -

sådani den angivna staden. Ingentrollerade därefter lokaltidningama
via tipspublicerats. 1987 korn detartikel hadeNN nämnt annatettsom

publicerats i tidning i stad.fram artikelnatt en en annan

8uppslag69. Detta upptar som nr ovan.nummer samma
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3på för mordet. DenUtländsk70. och sigringt tagitman som ansvar
Köln°°42 fåttgeneralkonsulat i1986 meddelade Sveriges att manmars

från han mördat Olof Palme. NNsamtal NN, uppgivit attett en som
fått 200 000amerikansk medborgare, hanhade berättat han attatt var

på Sverige förtillDM för uppdraget och han väg attatt nu var
överlämna sig till polisen. 8 1986 ringdeDen person sommars en

utländsk brytning ochkallade sig polisen. talade engelska medNN NN
från ibild gärningsmannensig ringa Köln. hadeHan sett avuppgav en

fel eftersom det han självoch ville meddela dettatysk TV att varvar
fått för200 000gärningsman. Han berättade han DM attattsom var

underrättadesringde 9 llutföra mordet. NN den Denäven mars. mars
skulleför tyska polisenpolisens kontaktman i Tyskland PUatt genom

få tipset undersökt.

sedan talat skjuta OlofOidentifierad för länge71. attomman som
1986 kvinna sig till polisen ochPalme. mitten hördeI en avav mars

s.k.tidigare sammanbott med lik denberättade honatt en man, som var
åråtta skjuta Olofhade tidigarefantombilden. Mannen pratat attom

sedan bottförsvann därefter och hade enligt vad hon hörtPalme. Han
vapenutbildad.olika adresser i USA. skulleMannen vara

Någon vecka efter mordetinnehade tidningar mordet.72. Man som om
från chaufför.tips arbetade Denneinkom ett som personen person som

möbler till lägenhet i landsorten.hade dagar tidigare levereratett enpar
låg många mordet.anmärkningsvärt tidningsartiklarlägenhetenI om

fåordig.konstigmöblerna verkade och NärPersonen tog emot varsom
för det i detcheck betalning möblernahan skrev när-ut som varen
identifierades och register-mörkt i lägenheten. Personenmaste en

utvisade ingetslagning 1992. Denna intresse.skedde av

revolver. juli 1988 anmälde73. Berusad, oidentifierad med I enman
i Stockholmshan under iväktare arbete restaurang ortatt ett enen

berusad haftnärhet i januari-februari 1986 avvisat en man som en
jobbskulle utföraladdad revolver. Mannen hade han ettsagt att snart

gråt.med hade hanrevolvem och därefter fallit i Mannen nämnt att var
väktarenoch bodde viss gatuadress. 1995 hördesslaktare en -

år sig varkenVid kontroll visade detadressennytt. atten sammaav
något fanns den uppgivnaeller liknandegatunamnet gatunamn

adressorten.

1987 hördetidigare dråp. november74. Man dömts för I en mansom
berättade han tidigtville sig till polisen och attsom vara anonym av

42 från general-hade Sverige ingetEnligt vad kommissionen inhämtat UD
konsulat i Köln vid denna tid.
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efter mordet viss bil och revolver Smithsettmorgonen en en
dråpWesson. för åtta årsEn NN, dömts till fängelse skulleperson, som

inblandad. veckor ringde påEtt denvara par senare anonyma mannen
och berättade han den 2 1986 NN komma bärandenytt att settmars

frånpistol bil parkerats i närheten bostaden. Aven en som av en—
registerslagning dråp.1991 framgick 1986 dömts förNN Iatt septem-
ber 1992 förhördes NN. Han han Olof Palme mördadesnärattuppgav

kriminalvårdsanstalt.intagen Därefter vägrade han sig. Vidyttravar
kontroll intagen kriminalvårdsanstaltNN i vid tiden fören av om var

mordet Olof Palme visade det sig frigivitsNN den 27 februari.att

75. Psykiskt störd lämnat förvirrade uppgifter. januari 1988Iman som
meddelade telefonNN, han hade upplysningaratt atten person, per

angående måstelämna Palmemordet och polisen kommaatt genast.
Mannen lät psykiskt sjuk. polisen tillNär anlände adressen stod NN
med hustru och iklädda ytterkläder. NN han fruktade förattson uppgav
familjens någotsäkerhet och vägrade förrän familjen befann sig isäga
trygghet. Polisen med hela familjen till polissstationen. Hustruntog
berättade varit orolig och konstig ända sedan innehan varitatt mannen
i staden under dagen. När han kom hem hade han han hadesagt att

pålösningen Palmemordet. villeNN minst fyra poliser skulleatt
han förhördes. Trots detta ordnades vägrade hannärvara när att prata

inte Såhögste chefen för palmeutredningen små-plats.om var
ningom berättade han dock det Svartenbrandt och anställdatt var en

låg påtagligaSveriges Radio bakom mordet. NN visade teckensom
rädsla och förföljelsemani och trodde sig kunna bli mördad. Efter ett
lugnade han sig och sade Jag det har slagit för mig.övertag trorner

Han skjutsades därefter tillsammanshem med familjen.

76. konstigtMan efter mordet. I november 1987 kon-uppträttsom
taktade PU och berättade betett sig underligtNN,atten person en man,
efter åklagare,mordet. NN, hade varit mycket hatisk motsom var
socialismen och bl.a. "alla borde skjutas". Uppgiftsläm-sagt att sossar

moder hade före mordet sällskapat efter-med NN,ett tagnarens men
såsedan sigNN betett konstigt hade hon gjort slut. hade bl.a.NNsom

erbjudit uppgiftslämnarens såmoder arbete dubbeltmed mycketett nytt
i lön vad hon hade dessförinnan. Enligt uppgiftslänmaren NNmot var
mycket störd och aggressiv. I september 1989 erhöll PU uppgift attom

från åklagareNN avskedats sin tjänst under 1988. Disciplin-som
ärendet, ledde till avskedandet, hade haft med alkoholrnissbruk attsom

I slutet 1993 förhördes uppgiftslämnarens moder. Hon be-göra. av
kräftade uppgifterna förhördes i början 1994.NN Hanovan. av-
berättade han varit hemma vid tiden för mordet. Hanatt ensam var



SOU 1999:88 Gärningsmannaprofilen 943

varken politiskt intresserad eller särskilt vapenintresserad. NN kunde
förstå uppgifternainte lämnats honom.som om

1987 tips77. innehade november inkomMan I ett anonymtsom vapen.
hade enligttill PU NN kunde Olof Palmes mördare. NNatt varaom

uppgiftslämnaren i Turkiet innehaft illegala bl.a.bott och vapen, en
Uppgiftslämnaren, inte kände väl, upprepade fleraMagnum. NNsom

gånger kolla hans vapen.

begått januari 1988 hörde78. Revolverinnehavare självmord. l ensom
tillfällesig till berättade han kände vidPU och ettattperson av en man
årlång för-visat med pipa. oktoberMagnum-revolver Ien samma

Vapenskåpårhördes berättade han tidigare i sittDenne att ettmannen.
förvarat .357 sambons höll licensMagnum att taen son som

Licensinnehavare sambons MannenNN.vapnet. var sons pappa, upp-
NN köpt efter mordet och kontrolleratsatt vapnet att vapnet avgav

ifrågavarande polismyndighet bekräftadespolisen. Vid kontroll meden
månaduppvisat drygNN hade licens och dettaatt vapnet att var en

efter 1993 sig till ochmordet. hörde PUen anonym person av—
tagit livet sig 1991 skjuta sigberättade NN attatt av sommaren genom

uppgiftslämnarenmed revolver. Enligt hade känt Christer P.NNen
Uppgiftslämnaren han varken hört eller trodde NNatt att varuppgav
inblandad i mordet.

Uppslaget79. Psykiskt sjuk med fixering vid Olof Palme GG.man
angående GG redovisas nedan.

signalement på80. Oidentifierad framträtt media medi gär-man som
inslag i nyhetsprogram i i februari 1988 läm-I TVningsmannen. ett ett

följan-nade vittnet Lennart signalement gärningsmannen enligtett
"Avlångt hår, mörkblåansikte, kraftigt täckjacka modellde mörkt

något långbyxor, lång-äldre, för korta klumpigt beteende och lunkande
samt. har försökt identifiera Lennart inte lyckats.PU vittnet men

81. avliden uppträda hotfullt.Numera brukat En anonymman som
föregåendetaxichaufför anmälde i februari 1988 till han dagPU att

kört varit berusad, hotfullt och berättat hanuppträtt atten man som
sig hörd imördat mängd Han sade ha och PU.varaen personer. vapen

På den aktuella fastighetsskötaren.adressen hördes Hon attuppgav
signalement uppträdande mycket väl stämde medochpassagerarens

tillstånd.hur boende i huset brukade sig i berusat Vidbeteen en-
registerslagning i november 1996 konstaterades den aktuellaatt

avlidit i oktober 1993.personen

Ensamstående med82. boende innerstadeni gjort sig av enman som
hittills återfunnen användes vid mordeticke revolver den typ somav
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GH har bedömts OMP-objekt.GH. Uppslaget GH redo-ettvara om
visas nedan.

83. Oidentifierad rättshaverist. augusti 1987 lämnadeI en person upp-
gifter "rättshaverist han träffat. Uppgiftslämnaren hade underom en

viss period sitt liv varit medlem i religiöst samfund. hadeHanetten av
där träffat uppgiftslämnarenenligt liknade den s.k.en man, som
fantombilden. Mannen hade samlat människor sigrunten grupp som

svenska myndigheter. Anledningen till detta hadeargumenterat mot
ursprungligen varit Politisktskönstaxerats. hadeatt mannen mannen
befunnit sig längst högerskalan.ut

84. Psykiskt störd kontakt med NN skickade i apriltagit PU.man som
1994 brev till brevet skrev han kulanPU. I NN troddeett att att som

mångadödade Olof Palme egentligen avsedd för eftersomhonomvar
hatade honom och anklagade honom för ha porrat med litenatt en
flicka. Olof påAtt Palme blev den fick "klä skott berodde NNattsom

gångälskade Lisbeth i Däreftertiden. skickade ytterligare brevNNen
innehåll.med liknande Efter ha blivit kallad till förhör inkom NNatt—

frånöverraskande i februari 1996 till EnligtPU. protokollet besöket
påföretedde klara tecken psykisk ohälsa intryckNN attmen gav av

oförarglig och fridsam. han känt sig delaktig iNN attvara uppgav
förståndshandikappadeftersommordet han inte velat besöka en man.

Han trodde denne mördat Olof Palme hämnd för detta.att man som

Några85. påstods gångförvirrad, ha vaggandeMan som vara m.m.
dagar efter mordet hörde kvinna sig till polisen och berättade atten av
det i källare i visst hyreshus fanns verkade gömmaetten en man som
sig. Mannen, skulle förvirrad och aggressiv, hade funnits isom vara
källaren sedan dagen efter mordet. Polisen letade igenom källaren men
fann ingen Härefter flerahörde kvinnan sig vid tillfällen medman. av
några dagars mellanrum. Kvinnan berättadeoch attnamngav mannen
denne f.d. sambo till henne. Enligt kvinnan skulle självvar en mannen
ha det han mördaren. hade dessutomHansagt att var som var en

gång mörkblåvaggande och hafthan hade täckjacka äldre modellen av
försvunnit efter mordet. I november 1987 fick PU kontakt medsom

berättade han aldrig haft med Olof Palme göra.att attmannen, som
Mordkvällen reparerade han sin bil.

86. rykten början 1986Man mordet. I kontaktadesprittsom av marsom
polisen och berättade före mordetveckaen person om en man, som en

skulle ha hört svensk ledare skulle komma mördas. Vidatt att etten
uppföljningsförhör månad uppgiftslämnaren han inteattsamma uppgav
fäst särskilt vikt fåttvid uppgifterna. hade uppfattningenHanstor att

lämnat dem endast ville Visa sig viktig. 1993Imannen som mars-
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fåttsambosinberättade hanförhördes Han veta attatt genommannen.
två därföre mordet,befann sig Göteborg veckorbror, ihennes som

dettaskulle haskulle mördas. Densvensk ledarehört sagtatt somen
marinofñcer.namngivenvar en

GMP-objekt7.2.4 m.m.

anmärkningarInledande

fram-kontrollistanförtskriterierDe använts när en person uppsom
kriterier kan dock utläsas.går dokumentationen. Följandeinte alltid av

O konstiga personerAbnormitet olika slag;av
0 eller liknandevia bostad, arbeteAnknytning till mordplatsen,
0 för mordutredningenIntresse

med0 särskilt i sambandeller gravplatsen,för mordplatsenIntresse
årsdagen 1994

förstågår flertalet fall hur PUGMP det iVid jämförelse med atten
på anknyt-kontrollistan, ävennär sattsresonerat omupppersonen

många gånger Kontrollistan hartill profilenningen synes svag.
lätt avföras. Detbrutto-lista. Flera kanfungerat av namnensom en

så antalfel PU funnitmed andra ord stortatt ettatt tro personervore
på.med profilen listan kan tyda Detberöringspunktermed tydliga som

deförhåller så inventeringen resulterat isig attatt personer,sexsnarare
beröringspunkter detGMP-objekt, hafts.k.bedömts utgöra avsom

utgjordesGMP-objektenslaget. De avsex

årsdagen0 på 1994 p. 3mordplatsenGB, iakttagenMan
O dråpförsök, nedanJugoslavisk tidigare dömd förGC, seman
0 GD, Kuf i Vasastan p. 42

mordet0 i samband medkonstigtGE, Psykiskt sjuk uppträttman som
50p.

0 palmehat,med utpräglatoch psykiskt stördGF, Kriminell seman
nedan

0 gjort sig medEnsamstående innerstadenboende iGH, avsomman
nedanvid mordet,revolver den användestyp seen av som

frånintresse PU:stilldragit sig särskiltGD, intedessa harAv storten,
alibikontroll ochavföras efterGB, har kunnatsida. En ytter-annan,

vid tid-på sitt utseendeavföras grundligare GE, har kunnat aven,
återstår redovisasuppslagpunkten för mordet helskägg. De tre som
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nedan. Därefter redovisas frånuppslag kontrollistan, där den berör-ett
GG.3da inte bedömts GMP-objektpersonen som

dråpförsökJ ugoslavisk tidigare fördömtsman som

GC, åldersmässigt med gämingsmannens signalement,stämmersom
aktualiserades dåi PU den 27 augusti 1987 lämnade tipsetten person

honom. Uppgiftslämnaren vårenhade under 1984 suttit i fängelseom
och där medfånge,träffat han inte på.mindes Dennenamneten som nu
medfånge, uppgiftslämnaren beskrev till nationalitet ochnärmaresom
ålder, hade Du jag kan jag skall skjuta Palme".yttrat garantera att
Medfången, hade dömts för ha skjutit iöppenatt gatasom en man
Göteborg ansåg1979 eller 1980, sig oskyldigt dömd och skulle efter
gämingen ha sig till Olof få förståelsePalme för förvänt sin sakatt

blivit avvisad. Uppgiftslämnaren medfångenbedömdemen som
mycket farlig mörkhårig,och beskrev honom mustaschprydd ochsom
något lytt höger ben.

fåFör fram identiteten på medfången PU i börjanatt tog av
september 1987 kontakt med viss kriminalinspektör i Göteborg.en
Denne tvådet fanns påstämde in beskrivningenmänattuppgav som
och varit inblandade i uppgörelse 1981. GC.Densom samma ene var

Därefter föreligger inga utredningsåtgärderdokumenterade i ärendet
tvåförrän åroch halvt dåi februari 1990, uppgiftslämnarenett senare,

från 1987 kallades till fotokonfrontation. förevisades foto-Han bl.a.en
grafier tvåde aktuella Han pekade GC, denmännen. utav som person
hans tips I samband med utpekandet åtgärder.vidtogs radavsett. en

domenAv GC avseende den ovannämnda skjutningen och denmot
personutredning hade gjorts brottmåleti samband med framgicksom
följande.

GC hade års1981 dömts till fängelse för försökbl.a.sommaren sex
till vållandemord och till kroppsskada. frånHan komgrovt
Jugoslavien, där hans familj hade varit hemlös svåraoch levt under
förhållanden. årsåldemGC varit i fåttNär sex-sju hade han flytta till
släktingar. Han hade därefter vuxit förhållandenunder goda ochupp
varit de bästa gått.eleverna i den skolklass han Efter avslutaden av
sjukvårdsutbildning och militärtjänstgöring hade han kommit till
Sverige under mitten erhållit60-talet. hadeHan arbete inomav
industrin. I slutet 70-talet fåtthade han gift sig och Underav en son.
1981 ingåtthade GC i liga sysslade med klädstölder. Mellanen som

43 Uppslaget GA p. 1 har berörts under Allmänt. Se nedanävenom ovan
under Sammanfattande anmärkningar.
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uppstått. Vidrnisshälligheterhadeliga och rivaliserande ligadenna en
fått ihade GC slagbråk början maj 1981mellan ligorna i ettett av

därefter tillpolis ochanmält saken föransiktet. Han hade rest
kommit tillbakarevolver. hadehan införskaffat HanKöpenhamn där en

hade8 maj och dag, Kungsportsavenyn,till Göteborg den samma
motståndarligans medlemmar. Hanrevolvernhan använt mot en av

vittne,också den ligan i Etthade skjutit medlem i magen. enegnaen
i tjänst, beskrev undertillfället inte hade varitpolisman vidsom

pårättegången händelseförloppet följande sätt.
riktninggått iPolismannen hade Kungsportsavenyns östra trottoar

Gondolauteserveringen Lahan befann sig vidNärmot centrum.
stodfick fyratittade till ochhörde han smäll. Han män, somseen

sida. Männenutanför Mercedesbil vid Kungsportsavenyns motsattaen
skjutvapenfick hadelite upprörda. Sedan hanverkade ettattse en man

ramladesköt ochi handen. Mannen männen trottoarenneren av
frågatrodde först detinnanför Mercedesbilen. Polismannen var om en
hade skjutit.springande densedan komlek, emot sommanmen en

då träffade denavfyrade skott,medMannen ännu ettvapnet som
föll till marken.i magtrakten varvid dennespringande mannen

fort-därefter först skjutne,vände sig denGärningsmannen mot som
två ellerlåg bort, och sköt ytterligaremarken äfarande tremeteren

någraGärningsmannen gick sedan baklängesfyra skott denne.mot
innerfickan kavajen, knäppteistoppade ned vapnetsteg, ena

påin Storgatan.ochkavajen och gick sakta Kungsportsavenynöver
utlåtandet framgick GC under självarättspsykiatriskadetAv att

underlåtitpå polis och rättsliga myndigheterklagatundersökningen att
jugoslaviska ligan. GC hade fram-något rivaliserandedengöraatt

variteftersom andra liganhållit rädd han denhan varit mycketatt av
emfashade medskjutningen i panik. Handömd till döden och skettatt

påföljden justitie-utgjordeoskyldigt dömd ochhävdat han ettattatt var
ansågs i behovinteundersöktes rättspsykiatrisktmord. Han varamen

vård.sluten psykiatriskav
spaning GC. Detfebruari/mars 1990 bedrev PU inreUnder mot

utvand-maj 1984. stodfrigivits villkorligt i Hanklarlades hanatt som
involveradfrån kännedom GCVidare fickrad Sverige. attom varman

häktad. Dennenarkotikahärva. härvai I satt manen mansammaen
på hadedärvid delförhördes och lämnadePU personer somnamn enav

medGC tillsammansmed GC. Enligt polisensamröre en annanvar
uppgifter ifannsoch dethuvudman i narkotikahärvanperson

varit i landetmedutredningen GC tillsammansatt annan personenom
dåhade GC varitEnligt den drabbade1989 för driva in skuld.att en

beväpnad med pistol eller revolver.en
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Från Säkerhetspolisen erhölls information GC förekom iattom
säkerhetspolisens register. Förutom det redan känt fick PU viasom var
Säkerhetspolisen vetskap GC kallades för gaphalsen ochatt attom
han inte involverad någoni form jugoslavisk exilverksamhet.var av

För försöka fastställa vad GC gjort efter frigivningen 1984 ochatt
fram påtill tiden för mordet Olof Palme och tiden därefter för-även
hörde vårenPU under 1990 ytterligare sammanlagt förhördespersoner;

tiotal Genom förhören någon månadklarlades det GCett attpersoner.
efter frigivningen hade till Jugoslavien, där tillbringathanrest ettca
halvår. Därefter återvänthade han till Sverige.

En förhördes två vårenvid tillfällen 1990 berättade attperson som
han under 1987 i Stockholm blivit bekant dåmed GC, arbetatsom

och bott Kungsholmen. De hade därefter under 1988restaurangen
köpt och drivit ihop utanför Stockholm. Kompanjon-restaurangen
skapet hade upphört efter månader samarbetssvårig-grundtre av
heter och GC hade därefter flyttat tillbaka till Jugoslavien.

Diverse angåendeandra uppgifter GC framfördes. GC hade 1986
eller 1987 varit i Stockholm påoch arbetat Han enligtrestaurang. var

uppgift alltid klädd i halvlånggammaldags mörk rock. Det sadesen en
också GC vid denna tid varit slätrakad och han gick somatt att en
anka.

Härefter föreligger åtgärderinga dokumenterade förrän i december
då1992, PU gjorde försök fåvia Interpol i Kroatien höra GC.ett att

Interpol meddelade gåtti 1993 det inte fastställa GC:satt attmars
identitet, bostadsadress eller födelseort.

återigenPU ha börjat arbeta med ärendet innan GMPsynes
presenterades i januari 1994. börjanI februari begärde PU UDattav
via diplomatiska kanaler skulle uppdra myndigheterna i Serbien att
lokalisera GC och förhöra honom.

genomgångVid den utredningsmaterialet PU gjorde iav som an-
ledning GMP GC den s.k. GMP-kontrollistan och hantogsav upp

ocksåkom därefter klassificeras GMP-objekt.att som
I 1994 PU kontakt med tjänsteman regerings-togmars en

kansliets förvaltningskontors arkivenhet. Anledningen till kontakten
PU ville huruvidautreda det möjligt via arkivets registeratt attvar var

kunna fastställa skrivelse till statsråd,Olof Palme, departe-annatom en
eller liknande fråninkommit viss Enligt tjänstemännenment person.

fanns det möjligheter via arkivets fåregister fram viss skrivelseatt en
årdenna fem gammal eller frånäldre, dock inte äldre 1965.änom var

Handlingar ställda till Olof Palme personligen förvarades särskilt i
arbetarrörelsens arkiv medan handlingar ställda till Olof Palme i dennes
egenskap statsminister först förvarades Statsrådsberedningen iav

årfem och därefter i arkivet.
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inkommitmed GC:sfråga frånPå PUdirekt namnpersonenomen
måsteGCtjänstemannenmed skrivelse spontant att varauppgaven

förförvaltningskontoretbesökt1984medidentisk attsomen person
först varit ihadehandling. Mannenåterfå statsministern insändtillen

centralarkivet.hänvisad tillblivitmed andra departementkontakt men
buritvarit utlänning och40-ârsåldern, hadeiMannen, sammasom var

hanhotfullt, berättatmycketGC. hadeförnamn Han uppträtt attsom
ochskyldigamed deskullebehandlad, hanblivit illa göraatt upp

kommithade detsamtaletinte". Underjag skämtaruttalat ni skall dö,
sambandfri. Ihade släpptsinspärrad och nyligenvaritfram att mannen

tjänstemannennågot portfölj hadefram sintagitmed settatt urmannen
vilketföremål. blivit rädd,hadelångt pistolliknande Hon25ett cmca

inte behövdeförklarat honlugnandeför han hade attsett, varamannen
efterinte henne.orolig eftersom han utevar

Efter händelsenfrån inte hittat.Någon GC hade honhandling tog
säkerhetsansvarige.respektive denchefen för enhetenkontakt medhon

troddeTjänstemänneni lokalerna.larmknappDärefter installerades en
anledningincidenten. Inågra anteckningardet hade gjortsinte avom

varvidkonfrontationföretogsuppgifter tjänstemannen lämnatde en
GC denpekadeHonfick fotografier elvahon män. ut personsomse av

tilladearkivet,besökt henne ilik attmest menmannen somvarsom
hittadesarkivregistretnågon Vid sökning imustasch.inte hafthan en

från GC.skrivelseringa
arkivenhetenNågra med tjänstemannenefter förhörendagar tog

bibliotek. hellerarkiv och Inteockså arbetarrörelsenskontakt medPU
från GC.någonfanns skrivelsedär

intensivtvåren 1994, arbetade PUmånader, underdvs.Följande
utredningsåtgärder. Nyagjordes tidigareUppföljningarmed ärendet. av

medförhördasåväl med redan tidigareförhör hölls nyapersoner som
berättadeigen.kompanjoner Hanförhördes GC:sBl.a. en avpersoner.

omfattning.narkotikaaffärer ihållit pådå 1988 medGC under storatt
och ordnatoch JugoslavienSverigemellanhade gjortHan täta resor

så kom till Sverige.heroinpartierkurirer att
förfrågan GC tillInterpolskickadeUnder PU omengenommars

personefterlysningutfärdadesapril 1994europeiska länder. Ivissa en
månadvåldsbrottsutredning. Sammapå för förhör iGC, söktessom

till Enligtuppgifter UD.lämnaderedan tidigarekompletterades
tillvända sigriskermedBelgrad det förenatambassaden i attstoravar

kunde litavissteintei Serbien eftersommyndigheterna manvemman
ambassadenviapå. istället självAmbassaden erbjöd sig att aven

medpå Samarbetetplatsen.efterforskningaranlitad advokat göra egna
påin höstenbra bitfortsatteambassaden i Belgradsvenska menen

något resultat.ledde inte tillambassadens undersökningar
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vårenUnder kontrollerades också vissa hotell utanför Stockholm
där misstänktePU GC kunde ha bott vid sina vistelser i Sverige.att En
hotellägare kunde med bestämdhet GC bott hotellet tvåsäga att
gånger, någon gång under 1985/86.varav en

I del utredningen, troligen under arbetet med utred-en annan av
ningen de olika uppslagen den s.k. GMP-kontrollistan, PUtogav
under hösten 1994 kontakt med uppgiftslämnare, redan dagenen som
efter mordet hade hört sig till polisen och berättat sina iakt-av om
tagelser mordplatsen Uppgiftslämnaren hade settsamma morgon. en

underligt och stämde inuppträtt gärningsmannensman som som
signalement. Mannen hade fram och tillbaka i "ankstil", flinatvaggat
och mumlat. Uppgiftslämnaren förevisades elva fotografier, ettvarav

GC. Uppgiftslänmaren påminnerpekade GC jäkligt mycketutav om
mannen. Han haft iskalla och grovhuggnaögonattuppgav mannen
drag. Han hade inte uppfattat honom typisk utlänning. Mannensom
hade något där fick den jäveln. Uppgiftslämnarens f.d.yttrat om
flickvän, varit med vid tillfället, ocksåfick fotografiema. Honsom se
uteslöt alla GC såghon tyckte bekant inteDet riktigtutom ut.som som
överensstämde ifråga inte haft mustasch. Som honattvar mannen
mindes det hade årsåldemvarit i 40-50 lång.och 180mannen ca cm
Hon trodde inte utlänning. Om klädseln honatt attmannen var uppgav
han halvlång,haft mörk och "lumpaktig" rock.en

PU upprättade i april 1995 sammanställning ärendet. Sam-en av
manställningen avslutas med sammanfattning, där nio omständig-en
heter talar för GC skulle kunna mördarenattsom vara anges.

GC avviker inte från tillgängligt signalement.nämnvärt
Hans tidigare modus operandi till viss del medöverensstämmer det
Olof Palmes baneman använde.
Han profilsynpunkt rimlig.är ur.
Han skjuter för döda mordförsök gata.öppenatt.
Han sig för justitiemord.utsattanser.
Han för vad hänt honom Olof Palmes.att äransvaretanser som.

har fåHan försökt rättelse personlig kontakt med Olof Palmegenom.
enligt vad han själv till andra personer.sagt
Han har uttalat sig kraftfullt skjuta Olof Palme.attom.
Han har, påsitt besök Regeringskansliet, visat hans hatattgenom.

Olof Palme inte avklingat under fangelsetiden,mot tvärtom.snarare
Han vid det tillfället dessutom beväpnad.var

Utredningen GC har fortsatt. Bl.a. har förhör hållits ytterligaremedmot
hade varit intagen kriminalvårdsanstalten person som samma som

GC. umgåttsDe hade del eftersom de känt långvarandra sedan tid.en
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tjuv. levere-storlangare och HanEnligt uppgiftslämnaren GCvar en
från han skrivit ellerGC hade berättatrade bl.a. Danmark. attvapen

angående ansåg oskyldigtsigOlof personligen hanringt till Palme att
Några när jag kommerinnan han frigavs hade GCdömd. dagar utsagt

ocksåsåså något mig. hadede aldrig glömmer Hanska jag göra stort
Palme.jag ska fixa honom, han ska dö,sagt

fåbegäran till UDdecember 1996 skickade PUI attomnyen
GC i ärendetill förhöretförhöra GC. Som anledning att an-angavs

upplysningsvis sinagående skulle hörasnarkotikabrottgrovt omm.m.
återkallades emellertidefter 1984. Enligt PUförehavanden i Sverige

anledningen till förhöreteftersom det gällerdenna begäran, närman
fram-verkliga vid officiellanledning deninte kan än enannanange en

internationell rättshj älp.ställan om
tillbegärde i ansökanFörundersökningsledaren DanielssonJan en

1997 tingsrätten skulle beslutaStockholms tingsrätt i juni att om
brottmål forna Jugoslavien.förhör med GC i deträttshjälp i avseende

hand-utredningsman vid PalmegruppenVidare begärdes denatt som
få beviljade fram-vid förhöret. Tingsrättenärendet skullelagt närvara

för vidare handläggning.överlämnades till UDställningen och denna
Till fogadesi januari 1998.UD redovisade ärendet svaret ett-

hållits 1997 vidGC i novemberförhör medprotokoll över ett ensom
bl.a.förhöret GC enligt protokolletdomstol i VidMontenegro. uppgav

följande.
Olof förutom detmordet Palmehade ingen kännedomHan om

befann sig ifått Vid tiden för mordet hanvia massmedia.han reda
ikommit i slutet 1985. stannade Jugo-Jugoslavien, dit han Hanav

gångervarit efterhade i Sverige tjugotalslavien hela 1986. Han ett
förståkunde inte han kunde förknippasOlof och hurmordet Palme

mord.med detta
januaritill Danielsson iHärefter har Palmegruppen i brev Janett

myndigheterna ispaningsledningen beslutat hos1998 attuppgett att
tillstånd vidför utredningspersonal PUbegäraMontenegro närvaraatt

GC. Anledningen tillvid kompletterande förhör medoch biträda ett
förundersök-givit införde GC hadedetta attangavs vara svar som

förklaringar ochtarvadeningsdomaren vid domstolen i Montenegro
följdfrågor. skulle begäradärför DanielssonDet hemställdes Janatt
tillstånd från och biträdaför utredningsmän Palmegruppen närvaraatt

förhör GC.vid kompletterande med
Danielssonskrivelse till i februari 1998 hemställde JanI UD omen

frånutredningsmänframställan förhör skulle ochgöras attatt omen ny
fåskulle vid förhöret.Palmegruppen närvara

frånskrivelse ambassa-augusti 1998 inkom emellertid via UDI en
erhållit från Utrikesministeriet i Belgradiden Belgrad, ettsom svar
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DanielssonsJan nyssnämnda begäran kompletterande förhör. Iom
från Utrikesministeriet precisering nödvändig isvaret attangavs var

frågan huruvida GC skulle höras vittne eller misstänkt och attsom
information måste lämnas de omständigheter förhöretnärmareom som
skulle ocksåUtrikesministeriet meddelade det enligt jugo-attavse.
slaviska bestämmelser förbjudet för poliser vid förhörnärvaraattvar

frågor.och ställa tillåtet åklagaren.Detta endast för den behörigavar
I skrivelse till UD i september 1998 har Jan Danielsson kom-en

pletterat den tidigare hemställan i begärda avseenden, varvid han bl.a.
GC skall höras misstänkt vittneän ävenuppgett att snarare som som

misstanken "ganska underbyggd".är svagtom
Något denna begäran har inte inkommit under perioddensvar

vår granskning uppslaget omfattat.av

Kriminell psykisktoch störd med utpräglat palmehatman

vårvinternGF aktualiserades i PU 1994, konsekvens publi-som en av
citet kring arbetet med GMP. pågickUtredningen sedan kontinuerligt,
bitvis intensivt, årunder och halvt för slutligen avskrivas iett ett att ett

åklagarbeslut.formellt Uppslaget skiljer frånsig i det hänseendet de
övriga behandlas i detta avsnitt, där utredningen skett itre som om-
gångar och tidsutdräkten liksom de överväganden förundersöknings-
ledningen kan ha gjort i de hänseendena tilldrar sig intresse. Bl.a.
grund den skillnaden redovisas detta uppslag inte kronologiskt, utanav

form.i fritt sammanfattandeen mer
Uppgifterna GF inkom efter uppgifter i massmedia kring PU:som

diskussioner med gärningsmannaproñlenFBI och denom om person-
lighetstyp intresserade för.PU sig GF företedde överensstämmel-som

med frånden personlighetstypen. Uppgifter GF kom flera obe-ser om
roende källor. Följande uppgifter framkom framfördesoch i utred-
ningen kring GF.

GF åldersmässigtstämde med signalementet gärningsmannen.
Även utseendet kunde Han hade vid mordtidpunkten varit slät-stämma.
rakad anlagt mustasch och sedermera helskägg. Han hademen senare

klumpigt, haltande genomgåendesig. beskrevsHansätt röraett att som
personlighetsstörd.

GF uppenbarligen mycket negativt inställd till Olof Palme ochvar
hade i flera sammanhang uttalat Palme borde skjutas elleratt
liknande. En Olof Palme i positiva ordalag hadeomnämntperson som

44 återges sådana påståendenVad uppgifter och framkommit iär ut-som som
redningen och inte uppenbart substanslösa.ärsom
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han vid fleraberättatdärvid blivit slagen GF. GF hade själv attav
berättatförföljt Olof GF skulle hatillfällen Palme även attute stan.

brevlådan.i efterbesökt Olof hem och lagt avföring Dagenhan Palmes
tillfredsställelsemordet uppträdde han konstigt och uttalade över att

varithan hadeOlof Palme död. hadeHan även sagt attvar
därifrån, intesprungitmordplatsen och följt efter som menen person

handfullmordplatsen slängt knapparhunnit ifatt han utsamt att en
i GF:s oftahemför lura polisjävlama. Det attatt uppgavs man

GF berättat han skadatdiskuterade mordet. ha att gravstenenuppgavs
målathade GFfläcka den med smörjfett. Efter mordetatt engenom

blev mördad undertavla, föreställde Gustav III dennenärsom
vid betraktelsemaskeradbalen. Enligt uppgift skulle tavlan närmareen

Oloftavlan föreställdeföreställa motiv. En tolkning attett annat var
inte dateradoch Lisbeth Palme GF. Tavlan papperetsamt somvar men

målats uppgift, präglat 1987.tavlan enligtvar,
något kriminellfast ha sysslat medGF hade inte arbete. Han synes

för misshandels-vid upprepade tillfällen dömtsverksamhet. Han hade
angående misshandel och olagafanns flera polisanmälningarbrott. Det

avskrivits eftersom GFanmälningar dock hadehot honom,mot som
gått spåra. tillfälle hade visiterats i samband medinte Vid han ettettatt

falskframgick han hade handlingargripande, varvid det att som angav
känd hos Säkerhetspolisen.identitet. GF intevar

enligt vissa uppgifter det harevolver, kanGF disponerade rörten
vissa omständigheter emellertid taladesig .357 varvidom en magnum,

den vid mordet.för revolvem än använtstypatt annan somvar av en
fåsvår med. möjligen i börjankontakt Han hade,GF ytterst attvar

utomlands. Utredningen visade dock entydigt1986, officiellt flyttatav
mordområdet.lägenhetSverige, i i Hanhan hela tiden bott iatt en

mordområdet. Dessutomdisponerade ytterligare lägenhet iäven en
Palmesflera arbetslokaler helt makarnahade han i Gamla närastan,

bostad.
avseende de uppgiftergenomfördes fleraDet kontroller som

Några på utströdda knappar hade inteframförts GF. mordplatsenom
Familjen Palme be-hittats i med brottsplatsundersökningen.samband

brevlådan. hade dockkräftade inte uppgifter Gravstenenavföring iom
den.vid flera tillfällen angripits hälltsfett överattgenom

dåtillfälle denne, hanVid spaning GF noterades vid attmot ett
minnesplatta markerar denpasserade mordplatsen, spottade den som

plats där Olof Palme dog.
På förundersökningsledningen hosförsommaren 1994 begärde

föremål för telefonavlyssning.Stockholms tingsrätt GF skulle bliatt
undertelefonavlyssningStockholms tingsrätt beviljade dag ensamma

månads resultat saknas nedan. Itid. Dokumentation dess seöver
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september 1994 beslöt förundersökningsledningen GF skulleatt
förhöras upplysningsvis. lyckadesPU emellertid inte lokalisera honom.
Vid denna tid också förfråganskickade PU via Interpol GFut en om

någraförekom i utländska register. positiva erhölls.Inga Isvar
november 1994 utfärdades personefterlysning. bedrevPU sedermeraen
också fysisk spaning efter GF lyckades inte hitta honom.men man

I slutet 1995 observerades GF polisen. försökteHanav mars av
språngmarschundkomma, polisen följde efter. Efter hanmen en greps

Mångaoch medtogs till förhör. förhördesHan under drygt timmar.tre
frågor vägrade han besvara. sig ha varitHan sade i Köpenhamnatt
under mordkvällen. ocksåHan bekräftade uppgiften slutethan iattom

l960-talet/början 1970-talet hade köpt revolver. Det rörde sigav av en
långpipig revolver med 22 kaliber. Enligt GF hade vapnetom en mm

försvunnit något årefter i samband med han bjöd hem obekantaatt
Något hade han aldrig haft. hanHanannat attpersoner. vapen uppgav

inte gillat Olof Palme eftersom denne socialdemokrat. Han hadevar
inte följt efter någotOlof Palme vid tillfälle inteoch heller hällt
smörjolja gravstenen.

augusti 1995I beslöt Solveig Riberdahl förundersökningenatt mot
GF skulle läggas ned följandemed motivering: Vad kommit framsom
under utredningen innebär inte det kan styrkas GF gjort sigatt att
skyldig någottill brott. Ytterligare utredning avgörande kansättsom
bringa klarhet kan inte heller förväntas."

frånI brev utredningsman vid till daterat iPUett en en annan,
september 1995, Solveig Riberdahl hade kontaktats iattuppges an-
ledning åklagarbeslutdet krävdes för anteckningar ochatt ett attav

frånupptagningar telefonavlyssningen GF skulle kunna förstöras.mot
Solveig Riberdahl hade enligt brevet uppgivit hon ville tänka överatt

sådant beslut, hon övervägde tills vidare materialet,ett att attmen spara
eftersom detta endast utgjorde liten del mycket utredningstoren av en

svårtoch det vilka uppgifter kunde komma haatt veta attvar som
betydelse i framtiden. Under uppslag finns promemoriasamma en av

utredningsman vid PU, där denne han i septemberatten uppger senare
blivit kontaktad Anders Helin, meddelat Solveig Riberdahlattav som
beslutat frånanteckningar och upptagningar telefonavlyssningenatt
rörande GF förstöras, ocksåskulle vilket skedde.
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Ensamstående boende i innerstaden gjort sig medman som av en
återfunnenhittills icke revolver den vidanvändestypav som

mordet

GH, åldersmässigt med gärningsmannens signalement,stämmersom
aktualiserades i PU den provskjutningsaktion förundersök-genom som
ningsledningen tillsammans med spaningsledningen 1989 beslutade

Provskjutningsaktionen omfattaskulle samtliga i Stockholms länom.
registrerade tänkbara mordvapen. GH sedanvapen som var som var
1980 registrerad innehavare bl.a. revolver Smith .357Wessonav en
Magnum med pipa. noterade i augustiPU 1993 GH:stums attsex

återstodrevolver undersöka och provskjuta.att
förundersökningsregistretAv få någondet inte möjligt framär att

uppgift gångenGH första kallades till förPU hansnär attom vapen
Två påminnelserskulle provskjutas. skickats till honom i januarisom

1990 årrespektive i maj fåtthar dock i efterhand framPUsamma
Påminnelsernakopior undertecknade utredningsmannenärav. av

fåttTorsten S. PU har vidare i maj 1996 tvåfram slagningar gjordesatt
avseende GH i oktober 1989. framgårAv den slagningen GHattena

djurplågeridömts för och resultatet den andra slagningen finnsav
två anteckningar gjorda Torsten dels Adr. 17/5, delsrättav
Påminnelse 900126.

Den 11 januari 1994 fick NågraPU kontakt med GH telefon.per
uppgifter vilka ansträngningar fågjorts för GH föreatt tagom som
detta finns två påminnelsemadatum inte, förutom de och anteck-

påningarna utförda slagningar. Vid telefonsamtalet den januari11
berättade GH direkt ekonomiska sålthan skäl hade underatt vapnetav
hösten 1992 till han träffat uteservering viden yngre man som en
Café Opera. Köparen, sydeuropeisk härkomst, ville förstsom var av
sälja narkotika till GH. GH inte intresserad detta de hade ivar av men
stället börjat GH hade berättat han hade revolverprata attom vapen. en
och hade blivit intresserad köpa denna. GH ville haattmannen av
betänketid och stämde därför följande pådag platsmöteman samma
och vid tid. Efter visst funderande hade GH bestämt sig och hansamma
återvände därför dag med och 25-tal hemladdadenästa vapnet ett

Han erhöll 5500 kr betalning. Mannen köptepatroner. vapnetsom som
20-årsåldempresenterade sig inte, lång.i och 180men var ca cm

Revolvem svartblåneradenligt GH, med träkolvplattor.var,
12 januariDen 1994 PU telefonkontakt GH förmedtog atten ny

komplettera förhöret frågamed vad han gjort vid tiden fören om
mordet Olof Palme. GH han haft influensa därförochattuppgav
hade befunnit sig i sin lägenhet. dåhade bott i innerstaden.Hanensam
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ensamstående,också hade normal kropps-hanGH berättade att var
lång.och 185byggnad var ca

vederbörlig polis-anmälan till13 januari 1994 gjorde PUDen en
vapenlagen.misstänktes för brottmyndighet GH, grovt motmot som

framgår åklagarinträde skedde den 17bifogat personbladAv attett
chefsåklagaren Helin förundersök-Andersjanuari 1994 och att var

påockså registerslagningjanuari gjordesningsledare. Den 13 en ny
GH.

utredningsåtgärderdokumenteradeförekommer sedan ingaDet
presenteradesår mellantideni januari 1995. Underförrän ett senare,

genomgång gjorde imaterialet PUför och vid denGMP PU av som
GMP-kontrollistan.den Hananledning kom GHdenna att upptasav

GMP-objekt.klassificeraskom att somsenare
viss fart. Genomutredningen GHbörjan januari 1995I mottogav

ensamstående. Försäkrings-bekräftat haninre spaning fick PU att var
1986. Kontakt meduppgifter honom sedankassan hade inga togsom
gjort noteringarbetsgivare. Arbetsgivaren hadehans tidigare atten om

Frånåteranställa. myndighetsregister erhöllslämpligGH inte attvar
avseende obetalda skatter. Detuppgift GH hade skulder, främstattom

1994. Vidsocialbidrag i decemberframkom vidare GH ansöktatt om
1994låneinstitut Stockholm framkom GH underkontroll med i atten

lån.tagit flera
för Smith imed generalagenten WessonVidare PU kontakttog

betalatDärifrån skulle havapenhandlareSverige. att cauppgavs en
varit isådan GH innehaft den hade500 för revolver2 kr omen som

handlarevarit i skick hadenormalskick. Om extremt gottvapnet en
skulle sedan000 kr för det. Vapenhandlarenkunnat betala 4 000 5ca —

000 kr vid försäljning.ha lagt lca en
djurplågeriavseende detFörundersökningsprotokollet och domen

Djurplågerietin. bestodtidigare för beställdesGH dömts attavsom
blivit irriteradhund för hanGH vid tillfälle sparkat attett grannesen

påståtthadeoch skällde. Hundensdenna lös ägareöver attatt sprang
slå ihjäl dig och GH"jag skallGH hotat henneäven sägaattgenom

Åtaletåtalades såväl djurplågeri hot. för olaga hotdärför för olagasom
emellertid ogillats.hade

den polisman13 januari 1995 kontaktade PU TorstenDen som
tillfrågades kundepåminnelsema hanundertecknat till GH. Denne om

någonnågot tillfälle gjort hembesök hoserinra sig han vidatt
S berättade.357 Torsteninnehavare Smith Wesson Magnum.av en

provskjutningsaktionen.i anledninghan gjort enda hembesökatt ett av
sommarstugeområde.revolverägare bosatt iHembesöket gällde etten

fått först varit in-med revolverägaren,hade kontaktHan avogtsom
radioamatörintressevälvillig hansställd blivit när storamen som mer
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fördes tal. Torsten S han kommit med vapeninne-överensantog att
havaren denne skulle inkomma sitt vidmed tillfälle.att ettvapen senare

protokollet förhöret framgårI med S inte i tidenTorstenöver när som
hembesöket hos revolverägaren skulle ha skett.

Den 17 januari 1995 hämtades GH till förhör efter beslutett av
Anders Helin. Han berättade han hade köpt revolvem begagnad ochatt

långhan haft hölster till den. Under tid efter mordet hade hanatt ett
polisen skulle kontakta förhonom provskjuta hansväntat att att

Han räknade med han skulle dem polisenattvapen. vara en av som
först skulle påsöka bl.a. grund han innehavareattupp, av var av en
Smith Wesson .357 ochMagnum han bodde 15 minutersatt ca
promenadavstånd från mordplatsen. GH erinrakunde inte sig hanatt
fått några påminnelser frågaprovskjutning. Han särskildom uppgav

han inte radioamatör. GH berättade vidare han 1980 hadeatt attvar
vunnit då frånspel. hade sigHan sinstor sagten summa pengar upp
anställning. period 1982-1984Förutom hade han sedan spelvinstenen

någotinte haft arbete. Efter spelvinsten började han aktieaffärer igöra
allt omfattning. sambandI med aktiemarknaden rasade komstörre att

obeståndvissthan och under 1992 hade han delsommaren en
skulder. Det under denna tid, på1992, han grundvar sommaren som av
sin ekonomiska dåsituation bestämde sig för sälja revolvem, hanatt

Kungsträdgården.träffade i GH vidhöll han vid tidpunktenattmannen
Påför mordet legat nedbäddad frågai bostaden. särskild vad hanom

tyckt Olof Palme han han inte sympatiserat med denattom uppgav
skattepolitik Olof någotPalme hade fört intehan haftatt emotmen
Olof Palme personligen. GH delgavs under förhöret misstanke brottom

vapenlagen, vilket han erkände. Vid förhörstillfälletmot samman--
fördes GH med Torsten S. visade sig inteDe känna igen varandra.

Samma dag, dvs. den 17 januari, gjordes husrannsakan i sommar-
ocksåDen blev resultatlös. Denna dag förhördes GH:s moder.stugan.

Hon underrättades anledningen till förhöret del oklarheterattom var en
GH:s frånrörande vapeninnehav. Vissa profilsynpunkf intressanta

omständigheter framkom.
19 åtgärdDen januari 1995 företogs vallningsliknande meden

dirigerade färden områdetTorsten Denne till där GH:s sommarstuga
låg, kände inte riktigt igen sig korn fram till självanär stugan.men man
Han trodde han varit vid inte helt säker. Underatt stugan men var

gått såbesöket erinrade han sig det troligen till han först kommitatt att
till fel ställe, ägdes medstugaen som av en person samma namn som
GH. Han fick kontakt med kvinna förklarade det fannsatten som
ytterligare GH brukade vistas i STorstensommarstuga.en som en

någottrodde kvinnan varit behjälplig med adress,sätt rättatt eventu-
återkommaellt vid tillfälle med adressuppgiften.att ettgenom senare
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någonträffat vid och dennesäker hanHan sommarstugan attattvar
alltså konfronterats med vididentisk med GH, han hadeinte somvar

då januari. Snämnda GH hördes den 17 Torstendet mötet uppgavnyss
något Någonsamtalet med kvinnan.trodde han skrivithan attatt om

sådan inte registrerad. Däremd det ha varitanteckning finns dock synes
någon påminnelseinte framfört till GH.STorstenutrett att

lämnadeGH i GH20 januari 1995 besökte PUDen sommarstugan.
hantillfälle del bekanta i den skytteklubbvid detta somnamnen en

härefter förhördes bottmedlem Dagarna tre personer som grannarvar
förhördes i skytte-mindes GH. Vidaremed GH. Ingen dem personerav

vidareEnligt dessa GH särpräglad Hanklubben. person. varvar en
tävlingsmässigt mycket duktigmycket intresserad skytte ochav en

skytt.
besök i hos26 januari 1995 gjorde PUDen sommarstuganett nytt
frågor Bl.a.kompletterande skulle ställas.GH i anledning vissaattav

tillfrågades höjdes.visste aktieomsättningsskatten HanGH han närom
varit1986 och berättade höjningen,svarade tveka attutan att som en

GH uttryckte vidförarglig belastning inteprocent, var en men mer.
också skuggad ochdetta tillfälle sin irritation han var över-över att

Enligt förhörsprotokollet ledvakad och hans telefon avlyssnades.att
"förföljelsemani".han vid tillfället av

utredningsåtgärder deföretogs. framkom GHYtterligare Det att
åren försjunken isluten, bitter, grubblande ochblivit alltmersenaste

långt GH, enligt vad hantankar. Vid tillfälle före mordet hadeettegna
vapenvård vådaskottsin revolver.själv skulle ha berättat, haft Ettav

gåttdå gått något och in iigenom TV:nhade Kulan hade sättav.
från fastnat isplitter del mantlingen hadebakom. Ettväggen en av

dönposten till balkongen.
husrannsakan ibakgrund dessa uppgifter beslöt PUMot göraattav

utfördes den 31lägenheten inte längre beboddes GH. Dennasom av
innehållande metallfragment ijanuari 1995 och trästycke ett togsett

för undersökning.dag skickades trästycket till SKLbeslag. Samma
utgjorde delsedermera metallfragmentetSKL uttalade att en av

kaliber, manteldelen intetill kula okänd ochmanteln typ atten av
spårdetaljer för identifiering det användaförekom användbara av

frånhärrörde kula med bly-och manteldelen intevapnet att en samma
upphittats mordplatsen.isotopsammansättning de kulor somsom

två tillfällen,februari 1995 förhördes GH vid ytterligareUnder
vådaskjutningen. uppgifterna betonadefrämst bekräftadeHan menom

varit olyckshändelse. trodde den kuladet hela Han attatt somrenen
Pågått inte fabrikatet.försedd med kopparmantel. mindesHanav var

fråga metal piercing-patronhan kände igen Winchester Westernom en
GH troddeGH väl alla har eller 357:a.svarade det ägergör som en
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sig inte ha haft just denna ammunition sade sig ha haft liknandemen en
sådan.tysk

I september 1995 underrättades GH spaningsledningenattom
beslutat i massmedia publicitet den honom avgivna be-att ge av

sålträttelsen hur han sitt påpekadesDet för GH inteattom vapen. man
helt kunde utesluta hans därvid skulle bli allmänt känt. GHatt namn
tillfrågades han i detta läge ville ändra sin berättelseom om vapen-
försäljningen. Han svarade hans version stod fast.att

Vid fortsatt utredning framkom följande påståenden.uppgifter och
GH:s utseende hade enligt uppgiftslämnare likheter med det signale-

Lisbeth Palme avgivit. GH, sysslat med aktieaffärer iment som som
omfattning, fåtthade ekonomiska problem efter regeringsbeslut.stor ett

GH skulle vidare ha skjutit Olof Palme denne TV.närmot var
utredningsåtgärderAndra liknande infonnation. Det berättadesgav

vidare GH hade starka aversioner Olof Palme och inte kundeatt mot
tala Olof Palme låstedet sig". Personlighetsmässigt fram-utan attom
kom uppgifter överensstämde med profilen.som

hadeDet framkommit på årsdagenGH mordet 1995 besökteatt av
konditori mitt på På årsdagenmordplatsen Sveavägen.ett snett emot av

mordet 1996 konstaterades GH påbesökte konditoriatt nytt.samma
visadeDet sig GH sedan länge påstamkund konditoriet ochatt attvar

han besökte tvådet till gånger i frånveckan. Enligt sagesmänen
konditoriet verkade GH lite udda hadeoch stirrande blick.vara en

ÖlvebroHans medverkade i oktober 1995 i TV-programmet Efter-
lyst. Upplysningar GH:s skjutvapen då efterfrågats.skall ha Dettaom
framgår fråni promemoria september 1997. Efterlysningen leddeen
inte någottill resultat.

PU har i olika avseenden försökt analysera uppslaget. Man har bl.a.
fem olika angåendepromemorior förhållandenupprättat GH:s till ut-

redningen och till sina skjutvapen kring förhållanden.hans socialasamt
frånEtt antal profilsynpunkt intressanta omständigheter framkom.

I maj 1996 upprättade sammanfattningPU ärendet GH.över moten
sammanfattningen åttaavslutas med punkter, GH intressantgörsom
för utredningen.

GH vid tidpunkten för på gångavståndmordet bosatt bekvämtvar
från mordplatsen.
Han innehavare Smith Wesson .357 Magnum medvar av en sex

pipa.tums
Han erkänt skicklig skytt.är en

4. harHan visat sig ha detaljkunskaper det vanliga PU:sutöver om
olika skeden.



1999:88SOU960 Gärningsmannaprofilen

ihågtvå sig inte kommafått 1990minst kallelserHan har sägermen
detta.

kring försäljningenomständigheternaförklaringHans vapnetavom
föga plausibel.1992 är

före,sängliggande hemma dagarnahar uppgivit hanHan att var
utredning.efter mordet. Dettaunder och motsägs annanav

uppvisar förbluffandehållning sigochutseende,Hans rörasätt att
Olof Palmes baneman.med uppgifternaöverensstämmelse om

från Stockholms-skrivelse1998 inkom tillbörjan PUI enav mars
fannsfrågan huruvida den anmälanpolisen. skrivelsen ställdesI som

1995-01-12 hadeanmälanvapenlagen,GH för brott motmot somen
påpekades i skrivel-oredovisad.fortfarande Detöverförts till PU, var

preskriptionvarförtill 1992-01-01,brottstiden i anmälan angettsattsen
angeläget ärendetdetVidare anmärkteskunde ha inträtt. attatt var

också innehadeGHså möjligt hänsyn tillredovisades fort med att
påverkakundeoch ärendetlicens för antal andra pröv-attett vapen

vapenlicenser.hansningen av
från framgår GH i april 19981998förhörsprotokoll majAv attett

således efter detkallelse.sig till förnyat förhör efter Dettainställt var
några veckor innanChrister givits in,resningsansökan Pmotatt men

medverkadeVid förhöretmeddelade sitt beslut.domstolenHögsta
också förundersöknings-från Palmegruppenförutom utredningsmanen

brottdet brottDanielsson. GH upplystesledaren Jan motattom -
skulle kommadelgivits misstankehan tidigarevapenlagen om,som-

tillfrågades stodGH hanpreskription inträtt.avskrivas eftersomatt om
gjorde. JanGH svarade hantidigare berättelse, vilketfast vid sin att

förbetydelseGH dettaDanielsson förklarade för storatt avvar
Christer försvararerisk för Pzseftersom det fannsutredningen, atten

alternativrättegång åberopa GHskulle viljakommandevid som enen
itvingas vittnadärför skulle kunnagärningsman och GH attatt en

påståenden före-rättegång. därefter medGH komkommande attom-
telefonavlyssnadpåstått han inteför ljugitträdare PU när att varman

hänvisning till sitt tjänste-betygade medskuggad. Danielssoneller Jan
inteuppgift troddevarit telefonavlyssnad. DennaGH inteattansvar

återkom vid flerapå GHövertygadGH han motsatsen.utan var om
förljög honom.beskyllningar utredarnatillfällen med attom

för-Danielsson nedladeförhöret ägde JanSamma dag rumsom
på grundvapenlagenundersökningen GH rörande brott attmotmot av

preskription inträtt.
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Psykiskt sjuk med fixering vid Olof Palmeman

åldersmässigtGG, stämde med signalementet gärningsmannen,som
aktualiserades i PU redan dagen efter då tvåmordet, tips honomom
kom in. GG har inte PU bedömts GMP-objekt.ettav vara

Det tipset lämnades psykolog, haft GG mental-ena av en som som
svårtpatient. GG sjuk i schizofreni och fungerade endast med starkvar

medicin. Han akademiskt utbildad, hade haft framträdande platservar
inom olika skol- och ungdomsförbund, förtidspensio-men var numera
nerad. Enligt uppgiftslämnaren GG helt "Palme-fixerad". Upp-var
giftslämnaren hade talat med GG dagar före mordet och denneett par

dåhade han hade gångsaker tillsammans med Olofsagt att stora
Palme. Han hade låtitdock inte hotfull. GG boende iuppgavs vara en
lägenhet mordplatsen. GG beskrevsnära lång,180 35runtsom ca cm
år gammal smal och med markerade drag.samt

Det frånandra tipset kom läkare, GGatten anonym som uppgav
hatade regimen och Olof Palme. GG stämde enligt påläkaren väl in det
utlarmade signalementet.

Ett dagar härefter följdes det första tipset med förhörett nyttpar upp
med uppgiftslämnaren. Denne berättade GG någonhyst hat-att sorts
kärlek till Olof Palme. GG hade vid samtal dagar före mordetett ett par
verkat inne i sin hatperiod Olof Palme. Vid samtal dagenmot ettvara
efter mordet hade GG förefallit nöjd och lättad.

I mitten inkom tredje tips GG, enligt uppgifts-ettav mars om som
lämnaren psykiskt sjuk, kallade sig Palmes kronprins och över-var
ensstämde med gärningsmannens signalement.

Den 18 1986 hölls kort telefonförhör med GG. Denneettmars
berättade han under mordkvällen påvarit känt nöjesställe iatt ett

frånStockholm kl. 21 till ungefär kl 2 kundeHan intenatten.ca
någon skulle kunna honom alibi. GG beskrev sigange person som ge

själv varande lång,180 smal håroch ha mörkt medsom tonatca cm
ljusa slingor. När han kommit hem efter restaurangbesöket hade en
kamrat ringt honom och berättat mordet Olof Palme. Samma dagom
förhördes kamraten, bekräftade han ringt och berättat nyhetenattsom

mordet för GG. Denne hade blivit mycket upprörd och chockadom
beskedet. Kamraten beskrevöver GG lång180 och mycketsom ca cm

smal- knappast vägande 60 kg.över
Några dagar därefter fick två utredningsmän i uppdrag inhämtaatt

uppgifter GG. uppgifternaAv inhämtades framgår GGattom som var
psykiskt sjuk och vid tillfällen påhade vistats mentalsjukhus.ett par
Han inte känd för hysa Olof Palme. GG hade broratt motvar agg en

känd narkoman. Enligt anteckningarna ingen brödernasom var var av
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våldsamma. Några varit aktuellaaldrigkända för hadeatt vapenvara
hos bröderna.

uppgiftslämnare GG1986 fjärde tips. Enligt dennemaj komI ett var
Olof Efterstörd och hade sig Palmesmentalt närmasteansett man.vara

koppling till Olof Palmehade GG tillfrisknat och hans mentalamordet
påtagligtansåg likGGhade försvunnit. Uppgiftslämnaren att var

fantombilden.
från1986 femte tipsseptember inkomI ett som enen person,

lik fantombilden.mystisk mycketkurs hade stött en man, som var
tecknaren denbodde den plats där den kvinnligaMannen möttnära

Palme i deOloffantombilden föreställer. Mannen talade omperson
två polis-besökteomöjliga sammanhang. I anledning brevetmest av

månad Uppgifternaskrivit brevet.dryg denmän person somen senare
På spaningsuppslagetGG.bekräftades. Det klarlades att mannen var

anteckning.har gjorts följande

uppslagfinns tidigareVidare kan tilläggas vi l funnit detKK attav
18.identifierad och har alibi. Uppslag G IGG, och denne äratt

Vi utredningen klar GG.ärattanser

såsomframgår lades adspaningschefens signatur uppslagetAv actaatt
färdigbearbetat den 12 november 1986.

Stockholms-år augusti 1987, ficki mittenKnappt ett senare, av
utanförnågon parkeradskjutit bilpolisen in anmälan att mot enen om

tillhördeimänniska hade befunnit sig bilen,viss adress. Ingen somen
beskicknings-särskild plats förambassad. stod parkeradDen enen

På boddeambasssad. denna adressbilar. Platsen tillhörde annanen
själv för-också på GGhyresgäster adressen förhördes.GG. Samtliga
den kvällhade varit hemmavid tillfällen händelsen. Hanhördes tre om

smällarhade hört höga hanskottlossningen Hanägt tre somrum.
så vågat tittauppfattade skott blivit rädd han inteatt utsom men

hadei vapenregistret konstaterades GG inteVid kontroll attgatan. en
framgårnågon GG undervapenlicens. personblad kortAv attett en

Ãklagarinträde hade skettperiod misstänkt för skadegörelsen.var
åklagare psykolog, hadedag; Solveig Riberdahl. Den somsamma var

GG dagen efter mordet, hördes igen. Ingetlämnat uppgifter redanom
undersökninghittades vid tekniskframkom. De kulornytt avsom en

kulornaför undersökning. Slutsatsenbilen skickades till SKL attvar
mordplatsen.överensstämde inte med de kulor upphittatsinte som

och hadeKuloma använts.ett annattypvar av en annan vapen
lämnade demövriga hyresgäster hördesI samband med att en av

fixerad vid Olof Palme ochuppgifter GG. hade varit sjukligtDenneom
tänkt tipsa polisenuppgiftslämnaren hade redan efter mordet att om
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påhonom. Han stämde in gämingsmannens signalement och hade efter
håretmordet färgat ljust.

I april 1988 upprättades kort sammanfattning ärendet GG. PUen av
konstaterade GG inte påöverensstämde med signalementet mörda-att

långGG påfallande175 och klent byggd. vägdeHanren. var ca cm ca
55-60 kg. konstaterades någotDet dock GG inte hade alibi vidatt
tidpunkten för mordet jfr den uppgiften Slutligenovan.motsatta
noterades skadegörelseärendet hade skrivits den 25 augusti 1987att av
med motiveringen vårmisstänkt dvs GG, oskyldig.anm

Så långt alltsåhade anmält misstankar GG. Hanmotsex personer
hade hörts gångmordet telefon i 1986. Därefter hadeom per en mars
han uppmärksammats i skadegörelseärendet, i och för sig saknadesom
anknytning till ändåmordet, ha kopplats medmen som synes samman
detta GG blev misstänkt för det brottet och Solveig Riberdahlnär
utsågs till förundersökningsledare. årsEfter 1988 sammanfattning av
uppslaget föreligger inga utredningsåtgärderdokumenterade förrän

då1994, det i samband med GMP diskuterades i medierna inkomatt ett
sjunde tips GG.om

frånTipset 1994 inte någon utredningsåtgärd.ha föranlett Isynes
november 1995 började PU däremot utreda uppslaget.nytt att
Genom inre spaning konstaterades bl.a. GG varit psykiskt sjukatt
sedan mitten 1970-talet, begått småbrotthan tidigare delattav en
såsom snatterier och han inte känd hos säkerhetspolisen.attm.m. var

ocksåI november 1995 kontaktades i de politiskapersoner samman-
hang GG haft anknytning till. Inget direkt anmärkningsvärt fram-som
kom. Därefter höll PU rad uppföljningsförhör med tidigare förhördaen

Uppgifterna "Palme-fixering" bekräftades flera depersoner. om men av
hörda ställde sig skeptiska till någotGG skulle kunna ha medatt
mordet någotAlibiuppgifter söktes alibi kom inte fram.göra. Iatt men
andra förhör framkom GG eftersträvat plats socialdemokraternasatt
valsedlar 1985 och han blivit mycket besviken detta nekatsnäratt
honom. En hade känt viss förrädsla vad GG skulle kunna sigtaperson
till.

Vid denna tid företogs inom olikaPU analyser i ärendet.typer av
Bl.a. upprättades jämförelse mellan GG:s signalement och deen

påsignalement Birgitta W biografen Grand och Susanne Tsom
tecknerskan" lämnat. Signalementen visade sig ha ganska lik-stora
heter om tecknerskan och Birgitta W, vidare nedan. Vidare gjordesse
jämförelser med iakttagelser i någraandra uppslag för att se om

Åsgårdlikheter fanns. ocksåPU lät Ulf vid rikskriminalens gärnings-
mannaprofilgrupp del de medicinska journaler upprättatsta av som

Åsgårdavseende GG för profilsynpunkt bedöma denne.att ur uppgav
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genomgång GG inte kunde uteslutasefter joumalema att somaven
föreföll mindre sannolik.gärningsman hanattmen

framgår GG:sdet i1996 upprättad anteckningi januariAv atten
misshandlatskulle hauppgift denne under 1995journal fanns attomen

efterdiskussioner denAnledningen till misshandelnkvinna. var omen
utfästa belöningen.mordet

påstodfebruari 1996 kontaktades PUI mitten somav en personav
uppgift honOlof ringt intid efter mordet Palmehonatt somenen

under mord-Kvinnan berättade honinte blivit kontaktadännu attom.
GG själv uppgivitpå ställe detvarit nöjesställe sammakvällen ett som

väninna. Ca kl.tillsammans medhan bevistade mordkvällenatt en
stodväninnan uppmärksammat23.45-00.00 hade hon och en man som

framstodvåldsamt entrédörren.stirrande Detutanför garderoben mot
i hög-det kl. 01.40anlänt. Efter detnyligen attatt casom mannen

honskjuten tilltaladesOlof Palme blivittalarna meddelats att av
Olof Palmevisste uppgiftenhade hanDenne sagt att att ommannen.

fått hondet discjockeyneftersom hans flickvän närveta avvar sann
tillagt,vad hadeförsökt ringa sin fader, enligt stats-varmannensom,

vid universitetet. Hanhan studeradesekreterare. hadeMannen sagt att
Olof Palme. När deoch uttryckt hathade haft sjukligt hadesätt motett

lånat sinhanhade omotiverat berättatlämnat attrestaurangen mannen
knälång. beskrevoch Kvinnanmörk, vidfars överrock. Denna var

företogspassade väl in GGEftersom beskrivningen enmannen.
hennes väninnabilder. Varken kvinnan ellerfotokonfrontation med 15

Även talar för kvinnansGG. mycketkunde dock peka attut om
således någotavsåg osäker.uppgifter GG den sakensynes

gångstil,hansfilma GG för dokumenterafebruari 1996 lät PUI att
kontakt med denutseende. Därefter PUmotorik och aktuella tog ovan

alltså teckning, legathade gjort dennämnda tecknerskan, somsom
föreställt denfantombilden. Teckningen hadetill grund för somman

fantombildenpå efter mordet. SeSmala Grändhon hade mött strax om
Övrigt. fotomontage 15förevisadeskapitel Susanne T. ett om

lik dendenbilder. pekade GGHon mestut manvarsom person som
påvideofilmendärefter fick honGränd. tidhon Smala Enmött se

lik dendå videofilmen oerhörtGG. Hon att varuppgav mannen
tvekan omabsolut ingenmordkvällen och dethon mött varman

GGkunde dock inte säkertliknade Hondet säga attatt varmannen.
identisk med den hon mött.man

åttonde eller nionde,februari ytterligare tips detUnder inkom ett —
från nöjesstället GG. Upp-tipset kvinnanräknar omom man -

psykiatriskhan varit intagengiftslämnaren berättade att av-en
hadeOlof Palmemordetdelning. Under TV-programett enom

Olof Palme.mördathon visste xnamngiven medpatient, attsagt att
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"x" skulle påsmeknamn GG. I anledning detta tips PUett togvara av
kontakt med medpatienten, visade sig svårt psykiskt sjuk.som vara
Hon förhördes, det framkom begränsat intresse förmen som var av
mordutredningen.

I början 1996 upprättade PU sammanfattningav mars en av
spanings- och förhörsuppgifter rörande GG. sammanfattningen inne-
håller förutom spanings- och förhörsuppgifter åtgärder skulleäven som

personerföljas och lista tiotalöver PU övervägdeett attupp en som
förhöra. Bland spaningstipsen skulle följas fanns bl.a. tipsettsom upp
från några sopåkare i Gamla hadeDessa kort tid före mordet iakt-stan.
tagit gått fram och tillbaka utanför Olof Palmesaparten man som
bostad. tvåMannen hade enligt sopåkarna 35-årsåldemvarit i ochav

lång.175 Signalementet de hade lämnat i övrigt stämde ganskarunt cm
väl in GG.

I början ocksåkontaktade PU Birgitta alltsåW, settav mars som en
kika in påentrén biografen Grand mordkvällen. fickHonman genom

den videofilm påPU gjort GG kunde inte förelågdetse men ange om
identitet mellan påhon påGrand och filmen. Honsettmannen mannen

pådock videon hade de djupt liggande ochatt ögonuppgav mannen
den sjuka otäcka blick, hon förknippade med iakttagelsen påsom
Grand. Birgitta W fick därefter det fotomontage 15 bilderse om som
ställts Hon kunde inte någonpeka från Grandutsamman. som mannen

kände igen från videofilmen.men mannen
I 1996 skickade PU promemoria GG till livvakts-mars en om

I promemorian förPU närvarande utredde huru-attgrupperna. angavs
vida GG skulle kunna gärningsman. informeradesDet GGattvara om

psykiskt sjuk, han kunde oberäknelig farligochatt samt attvar vara
uppehållithan sig vid riksdagshuset med omgivningar. Det bedömdes

GG kunde fara för statsråd m.fl. Spaningsfoton GGutgöra bi-att en av
fogades. I början april fråninkom Partena Security, sköterav som—
bevakningen Rosenbad, GG varit synligett rapporter attav par om
utanför Rosenbad.

I mitten april 1996 såförhördes GG för gångenförsta ordentligt,av
under flera tvåtimmar vid tillfällen. lämnadeHan mycket förvirrade
uppgifter. Han sade bl.a. han misstänkte hans avlidneatt att numera
broder i maskopi med Carl Bildt hade mördat Olof Palme, antingen för

brodern påavundsjuk honom för fåhan skulle plats iatt attvar en
riksdagen eller för påbrodern Olof Palme eftersom han inteatt var arg
fått någon plats i riksdagen. GG sade sig rådgivare allavara rege-

påringar jordklotet, han utsedd bli Boris Jeltsins efterträdareatt attvar
och/eller Göran Perssons efterträdare. Efter prövotid skulle hanen
också gifta sig med prinsessan På frågaAnne. han befunnit sigom var

mordkvällen vidhöll han han varit det nöjesställe han tidigareatt
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ocksåomgivning hördes tämligentiotal i GG:sangivit. Ett personer-
GGingående. framkom ingenting pekadedessa förhörAv attsom

påmordet Olof Palme.inblandad iskulle kunna vara
preliminär1996 upprättadeslutet april PUMot samman-enav

sammanfattningen kan utläsasrörande GG.fattning utredningen Avav
flerEfter detta har dock ingautredning övervägdes.ytterligareatt

utredningsåtgärder registrerats i uppslaget.
1996början juniGG dock inte ha upphört. ITipsen avsynesom

från GG ikvinna, hade lästtelefonsamtalregistrerades ett omsomen
tillfälle underdå påmint hon vidhade sig hon,tidningen. Hon när ettatt

välStockholm,besökt i1970-talet stöttrestaurang person somenen
varit psykiskt stördGG. hadestämde in beskrivningen Mannenav

bli utnämnd tillnästkommande vecka skullehanoch stats-sagt att
hos Olof Palme.sekreterare

Sammanfattande anmärkningar7.2.5

Allmänt

åtgärder vid-svårt fullt bedöma de PUför kommissionenDet är att ut
urvalet deanledning GMP. Dels förutsättertagit i somav personerav

praktisktvi saknar. Dels detprofilen pekar kompetensmot som voreen
utredningsmaterialet ikommissionen granska helaorealiserbart för att

från uppslag lyftsprofilsynpunkt intressantasyfte bedöma allaatt om
fram och nytt.utretts

på braVårt GMP-arbetet följtsövergripande intryck är ettatt upp
näringstillskott, tagitsutredningenoch GMP komsätt ettatt att somge

i eller mindre högmaterial och den utredningtill I det som, mervara.
återfinns flera de in-resultat GMPgrad, tillkommit mestett avavsom

GMP-kontrollis-mordutredningen.utredningsuppslagen i helatressanta
uppslagillustration till den mängdallmänt goddessutom setttan enger

förekommit.omfattande arbete härbearbetat och detPU somsom
utredningsåtgärder onödigt länge och delha dröjtVissa ensynes

förfarandetuppenbarligen blivit liggande underuppslag har mot
ånyo intressanta. Iakttagel-för efter detta bedömasChrister att som

framgått delarbeträffande andradet slaget kan göras ävensomser av
utredningen.av

på intresse-Pâ PUGMP-kontrollistan finns exempel personer, som
31, 44 ochmedverka i utredningen sesig för inte velatrat men som

önskemål harefterkomma PU:s74. aktuellaDe vägran attpersonernas
förhållanden förblivitfunnit värda undersökalett till de PU attatt

otillfredsställande resultat.naturligtvis sittoutredda. Det är sättett



SOU 1999:88 Gdmingsmannaprofilen 967

Vad det illustrerar många åtgärderdock i denna utredningärmest att
har vidtagits egentliga dåbrottsmisstankar och ocksådetutan att
saknas rättsliga medel tvinga medverka. innebärDetatt attpersoner
rimligen risk föräven har anledning vägraatt atten personer som
medverka det.gör

I uppföljningsarbetet efter GMP hände det PU högg i Detatt sten.
gäller beträffande GA p. l GMP-kontrollistan,t.ex. utsattessom
för ingående kontroll till följd GMP. GA hade emellertiden av
"infrltrerat" sådantutredningen gärningsman enligtsättett som en
GMP skulle kunna tänkas Det den bakgrunden rimligtgöra. mot attvar

såg tillPU komma till botten med detta uppslag. En aspektatt ärannan
GA antagligen borde ha varit avskriven långtandra grunderatt

tidigare. Vid samtal med den tidigare Palmekommissionens ord-ett
förande och sekretariat förrehar den spaningschefen Hans Holmér
kritiserat sina efterträdare för de inte sig de odokumente-använtatt av
rade kunskaper den gamla spaningsledningen besitter och ettsom som
exempel detta anfört just utredningen avseende GA. GA hade enligt
Hans Holmér blivit intressant i påutredningen hösten 1986. Han hade
lämnat uppgifter han efterhand ändrade och anpassade till vadsom som
blev känt. Säkerhetspolisen fick i uppdrag kontrollera honom, vilketatt
resulterade i hans uppgifter frånkunde avföras utredningen. Omatt

ÖlvebrosHans spaningsledning hade haft denna information skulle den
ha kunnat de den 1994 i anledning GMP kom attspara resurser av

Holmér.lägga angåendeutredning GA, Påpekan-menade Hans -
det naturligtvis relevant, bör kompletterasär med anmärkningen,men

dåvarandeden spaningsledningen åtgärderdokumenterat påsinaatt om
normalt hade PU i skede intesätt, behövt funderaett att tasenare
kontakt med den tidigare spaningsledningen för kontroll vilkaav

Åtgärdernautredningsåtgärder företagits. GA haävenmotsom synes
haft visst samband med de iutspel massmedia iscensattePUett som
efter GMP-arbetet, jfr kapitel Informationsfrågor.

ifrågasättsDet har gärningsman det slag profilenom en av som
beskriver överhuvudtaget skulle kunna tänkas infiltrera utredningen
jfr referatet Robert Resslers Påsynpunkter ovan. harsättav samma
det ifrågasätts bevakningen års-mordplatsen i samband medom av
dagarna åtgärd.meningsfull sambandär I med den bevakningen som
kom fårske förekom vad betraktas integritetskränkningaratt som som

eller råkatskäl befinna påsig mordplatsenett annatav personer som av
sådanavid tillfällen se 23, riksdagsman och till Olofvänt.ex. en

Palme, frånskuggades mordplatsen och sedan kontrolleradessom av
polis. En avvägning mellan de allt begränsade integritetskränk-trots

45PK-minnesanteckningar från14, med Holmér den april25 1995.möteettnr
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nåfråga vidare kunskapkunde bli och intressetningar det att omom av
insatserna befogade. Dettaleder dock till slutsatsenmordet att vaross

frånåtgärderna GMP-synpunktbedömninggäller Resslersäven avom
åtgärderna rekommenderatsdärvid beaktas haderiktiga. Det börär att

FBI-hållfrån i den svenska GMP.ochPU
Överhuvudtaget ifråga-försiktig medvi bör attattanser man vara

frånnåinitiativ försök vidare PU:smeningsfulla i olika ochdetsätta att
håller sig inomgivetvis under förutsättning utredarnasida, att ramen

uppseende-Vi finner det destoför polisens rättsliga befogenheter. mer
elleri GMP-materialet inteväckande vissa uppslag uttömts utrettsatt

fördröjning, vidare nedan.först med betydande se

Vissa utredningsuppslag

medEnsamstående boende innerstaden gjort sigi som av enman
aktualiserades ianvändes vid mordet. GH PUrevolver den typav som

1989. januariprovskjutningsaktion beslöts under Iden somgenom
två påminnelser GH han skulle1990 skickades tillrespektive maj att

måste förstaRimligtvispolisen med sittinställa sig hos envapen.
spår någonefterdessförinnan,ha skickats till honomkallelse men
januari 1994,sådan Efter 1990 och fram tillhar inte kunnat hittas. när

dokumentation inteGH, i bristfick telefonkontakt medPU vet man
få inågra åtgärder med GH. När PUvidtagits för kontaktattom

provskjut-tillfrågat och handlagtefterhand den varit medperson som
påminnelsema, harTorstenningsaktionen och undertecknatsom

varit i denerinrat sig han med säkerhetdenne största sommarstugaatt
inteSåvitt minnas hade han dockbodde S kundeGH Torstensom

varit radioamatör. Trotsträffat GH, attutan en annan person som
hembesöket,gjort anteckningarS uppgivit han troligenTorsten att om

Någonsådana uppgift vid vilkenregistrerade i materialet.finns inga om
anmärkningsvärtskett finns inte heller. Dettidpunkt det skulle ha är att

någon brottsutredningi anledningvid hembesök hospolisen ett av en
varit, vid vilkenunderlåter tjänsteanteckninggöraatt om var manen

framgått fortsattaSom talar dentidpunkt och vad har hänt.som
överhuvudtaget.för S aldrig träffade GHutredningen Torstenatt

Även uppseendeväckande. Om beslutatövrigt hanteringeni är man
åtgärdså provskjutningsaktionengenomföra vittomfattandeatt somen

åtgärder, säkerställerborde det självklart vidtautgör, attatt somvara
någon sigfångas kallad inte inställerOmalla vapenägare personupp.

varför veder-måste uppföljning och utredningfinnas rutiner fördet av
hållaförhållandet någon sig undanverkarbörande inte kommer. Det att

jfr Vi harspaningsindikation nedan.rimligen betraktasbör som en
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frågorställt till fåttPU detta och till intensifierade utred-attom svar
ningsåtgärder borde fåha vidtagits för Någonkontakt med GH.att
förklaring såtill varför likväl inte skedde har PU inte kunnat Medge.

ändamålsenliga rutiner och normal dokumentation borde PUmer
emellertid nåha lyckats GH inom rimlig tid efter det han kallatsatten

gången.till PU första nåttOm PU hade honom före 1992sommaren
skulle han, hans uppgifter då haft kvarstämmer, ännu vapnet.om egna

förhållandetDet innehavare eftersöktadenatt etten av vapen av
vid kontakt med polisen anmäler detta inte längre finns till-typen att

måstegängligt sådanjust reaktion provskjutningsaktionvara en som en
åsyftad framkalla någonhos gärningsman påär elleratt annaten som

inblandad. framgåttSom redovisningensätt är i kapitel 3 ettav var av
syftena med inkalla vapeninnehavare för provskjutning justatt att
framkalla avslöjande reaktioner. Det därför synnerligen anmärk-är
ningsvärt efterPU, i januari 1994 dels ha hört GH:s förklaring tillatt att
varför han inte hade behåll, fåtti dels ha kännedom hanvapnet attom
vid tidpunkten för mordet befann sig i lägenhet 15 minu-ensam en

promenadavstånd från mordplatsen, inte företog några dokumen-ters
utredningsåtgärderterade förrän år,efter helt i januari 1995. Inteett

heller till detta dröjsmål har någonPU haft förklaring.
I samband med PU i slutet 1996 lämnade synpunkter RRV-att av

genomgång brottsutredningen diskuterades ärendet. Avexperternas av
RRV-expertemas material, dåPU tagit del framgick bl.a. deattsom av,
ifrågasatte varför inte utförlig husrannsakan, inklusive eftersökningen

fastigheten, hade genomförts. dåvarandeDen förunder-vapnetav
sökningsledningen uttryckte därvid viss tvekan brottsmisstankenom

GH sådan åtgärd.tillräcklig förmot var en
Den förundersökningsledningennuvarande har till kommissionen

framfört uppfattningen det kan beträffande GH gjort.göras äratt som
Därvid framgick förundersökningsledningen hade uppfattningenatt att
vissa sökningar med metalldetektor efter varvid detägtvapnet rum,
från kommissionens sida invändes På frågandetta inte skett. huratt
vapenbrottet kunde såbli liggande det preskriberats svarade Janatt
Danielsson, den sedermera skrev detta brott,är dettaattsom som av var

misstag, skett före hans tid. Solveig Riberdahl, för-ett som som var
undersökningsledare före Jan Danielsson hade ingen minnesbild i
anslutning till detta, hänvisade till det Anders Helinutan att var som
hade för den här utredningen. Solveig Riberdahl förde isvarat samman-
hanget huruvidaäven vapenbrott här kundeett ettresonemang om
styrkas, eftersom någotdet kanske inte fanns GH:sänannat egna
uppgifter alltså innefattade erkännande gå på.ett attsom- -

vårtVid sista Sammanträffande med förundersökningsledningen
åtgärderinga ytterligare vidtagits våri uppslaget sedanattuppgavs
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utredning hellergjorts ingen ytterligaregranskning hade samt att var
acta".facto lagt adUppslaget skulle med andra 0rd deplanerad. vara

tillgånghaft till,information viVi bakgrund den attmotanser, av
förotillräckligt bearbetat. Detuppslag i väsentlig graddetta ärär oss

någotförvånande försök utredainte gjorts allvarligtmycket det attatt
in-GG, där mindrekan jämföra med uppslagetdet i botten". Man

vidareinsats 1996uppgifter föranledde uttömmande setressanta en
framgått ickeexempelBeträffande GH finns dessutomnedan. som

utredningsåtgärder, förundersökningsledningenvidtagna trott varsom
vidtagna.

också frågande GH:s själv-inför hanteringenställerVi avoss
lagföring intedär utredning ochdeklarerade brott vapenlagen,mot

allvarligt och skulle enligtsjälv erkäntfullföljts. brott GHDet är en
straff. kanföranlett kännbart Dettämligen fast praxis ha ett synas som

låtit brott preskriberas.inte mordutredningen dettaförPU störaattom
påstå till under-detta förklaringeninte underlagVi har dock äratt att

vapenbrottetlåtenhetema. utredningnaturlig reflektionEn är att en av
skapatGH och därigenom hakunnat vissborde ha sätta press

sådant mordutredningen.beträffande intresse iklarhet äräven som av
vilket tycks haGH kan dessutom, PUinte fullfölja utredningenAtt mot

vår skadadå 1998, tillkallade honom till förhörvarit inne varaman
mordet.åtal förrättslig prövningvid ett mot annan personaven

aktualiseradesdråpförsök. GCtidigare dömts förJugoslavisk man som
Ingångsuppgifterna påtagligt intressanta. Ut-i augusti 1987.i PU var

omgående två sedan händefram möjliga Menfickredarna namn.
år utrednings-två vidtogsoch halvtingenting. Först nästaett senare

låta uppgifts-åtgärd, okomplicerad, dvs.naturlig och attsom var
två Uppgiftslämnarende möjligalämnaren bilder personerna.se

kanskedå i stället skett 1987 skulle PUpekade direkt GC. Hade detut
då.framåt Kanskebit i utredningen redankunnat komma braha en

seder-få i GC, enligt vadtill med kunnathade och tag somsomman
då befann sig i Sverige, för förhöra honom.framkommit attmera

åtskilliga tips i utredningenandra intressantafanns naturligtvisDet
borde dock hanödvändiga. uppslagoch prioriteringar Dettavar

46 årsi sitt beslut i 1998ha berört den sakendomstolen kanHögsta sägas res-
åbe-Apropå uppgifter hadebedömningen värdet deningsärende. somav av

detomständighet bördomstolen: "Enskrev nämnas är ärattropats somannan
Riksåklagarenvid mordetvid sidan det händelseförloppväl känt detatt somav

spår, vilka inte be-påstår finns eller har funnits andra s.k.i resningsärendet
i ärendefinns därför inte möjlighet dettaresningsansökningen. Dethandlas i att
aktualiserats ipåstådda alternativhändelseförloppet andraställa det mot som

fallet.
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prioriterats ganska högt, någoneftersom det gällde skjutitsom en
människa hotelseruttalat Olof Palme,öppen gata, motsom som
hade motiv för mordet och stämde in ganska väl gämings-ett som

signalement. Nu kom tipset utredas först efter rätte-attmannens
gångarna vårenChrister alltsåunder 1990. Det är ännumot ett exem-
pel utredningsinsats från årenförsta gång alltså frånde dennaen -
slutet 1987 inte hållit måttet.av som-

vårenNär PU under 1994 kontakt med regeringskansliets för-tog
valtningskontors arkivenhet frågaför någradet inkommitatt om

frånskrivelser GC till Olof Palme träffade på tjänste-turman av ren en
berättade incidenten vårenmed GC under 1984. Medman som om

påtanke såhändelsen varit allvarlig bådeden anmälts tillatt art attav
enhetschefen och den säkerhetsansvarige fått följdtill larm-samt att en
knapp installerats förvånandei arkivet, det inteden kommit tillär att

kännedom svårtPU:s tidigare, det det skulle kunnaär att attmen se
någonbero brist i utredningsarbetet. Det kanske bara otur.var

Den delen utredningen har uppenbarligen mött storasenare av
praktiska svårigheter, har sin förhållandenai i det fornarotsom

råderJugoslavien och intePU frånBortsett omständig-över. attsom
heterna sådana svårligen gårdet komma vidareär detäratt attnumera
otillfredsställande detta jämförelsevis intressanta uppslag fort-att
farande står så detöppet gör.pass som

Kriminell och psykiskt störd med utpräglat Palmehat GF. GF harman
uppenbarligen varit intresse från GMP-synpunkt. Utredningenstortav
bedrevs handlingarna intensivtdöma och den tidsutdräktatt utanav

förekommit i uppslagen beträffande GH, GC och GG. Förunder-som
sökningsledaren vidtog sedermera den i PU-sammanhang ovanliga
åtgärden formellt avskriva misstankarna frånGF och materialetatt mot
telefonavlyssningen förstördes. Solveig Riberdahl, densom var som
fattade dessa beslut, har inför kommissionen uppgivit hon bedömtatt
det i det helt klarlagt GF inte harnärmaste med mordet göraatt attsom

avlyssningsmaterialets innehåll sådant det lagligensamt att attvar
skulle förstöras. Uppslaget vårenligt mening tillräckligt utrett,synes

det tid framstodäven relativt substantiellt.om en som

Psykiskt sjuk med fixering vid Olof Palme GG. fick redanPUman
dagen efter tvåmordet in frånvarandra oberoende tips psykologav en
respektive bådaläkare, vilka utpekade GG tänkbar gärningsmanen som
med motiveringen denne svårtPalme-fixerad, psykiskt sjuk ochatt var
bodde mordplatsen. Tipsennära ledde till utredarna efter tvådrygtatt
veckor kontaktade GG telefon och höll mycket kort förhör medettper
honom. Dokumentationen förhöret på-knapp sida. GGöver upptar en
stod han varit angivet nöjesställe under mordkvällen. Upp-att ett
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såvarit ganska enkeltkontrollerades inte, det borde hagiften trots att
inpå eventuellahändelsen. GG avvikandekort när-person, varsvar en

Vidareuppmärksammas.det angivna stället borde ha kunnatvaro
två samla inutredningsmän fick i uppgiftledde tipsen till attatt upp-

några fååtgärd rader igifter GG. Resultatet denna ettupptarom av
protokoll.

då två1986 utred-Därefter gjordes ingenting förrän under hösten
skrivit brevaugusti 1986 hadebesökte den iningsmän ettperson som

utrednings-antecknadeoch tipsat GG. förhörsprotokollettill PU Iom
ansåg utredningendeGG hade alibi för mordet ochmännen attattatt

Ärendet förelågverketdärefter ad I självaGG klar. lades acta.mot var
några utredningsåtgärder inte företagits.hadeinget alibi och ordentliga

fortsatt utredning.därför ha föranlettUppgifterna GG borde enom
aktualiseras höstenhändelseSedan kom ärendet nyttattav en

Någondå utredningbil utanför GG:s bostadsadress besköts.1987, aven
statsministermordet blev dockuppgifterna GG:s eventuella roll vidom

korthändelsen ledde tillheller vid detta tillfälle,inte att enmenav
signaturi april 1988. Avsammanfattning uppslaget upprättadesöver

framgår spaningschefen underärendetdatum vissa uppslag ioch att
några registreradefall visst material i detta. Men1992 tagit del i vartav

utredningsåtgärder från denna tid finns inte.
1995/96genomgång gjorde underärendet PU sedanDen varav som

utredningsåtgärder för sig bedömaskan i ochmycket grundlig. Vissa
årlångtgående, april 1996 tio eftersärskilt aktionen ialltförsom -

då närstående förhördes PUflertal GGmordet trots attett personer-
skullenågra uppgifter talade för hanegentligen inte hade att varasom

också anmärkningsvärt detsjälvfalletinblandad i mordet. Det är att
hållsår inkommit ordent-efter första tipsen GGförst tio de ettmotatt

får inte hadeSamtidigt det konstateras PUligt förhör med honom. att
medså i Felet liggerval utreda uppslaget botten.mycket än attannat

liggande under-åtgärder i de tillbaka0rd inte i dessa längreandra utan
låtenhetema.

dåligtvåren 1986 likasärskilt alibikontrollenDet kan ärattnoteras
motsvarande tid-beträffande Christer vidutförd undersökningen Psom

angående GC.hanteringen uppslagetjfr den inledandepunkt även av
ingångstipsen 1986 hadegällerLiksom beträffande Christer P att om

då.nåtts redanskulle klarhet antagligen hahanterats kompetent,
varit betydligthade vid den tidpunktenUppgifterna GG merom

åt-ingående, integritetskränkandetvingades tilllättutredda. Nu PU
egentligen intedettavid mycket tidpunkt och hargärder trotsen sen

nått hade före 1995 ochklargörande utredningsresultat änett manmer
nått därårs punkt i uppslaget1996 utredning. PU haDäremot ensynes

återståringet göra.attmer
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8 Slutsatser

innehållKapitlets

vårtdetta kapitell uppdrag.summerar
vår gål Granskningskommissionens uppgiftdirektiv äratt attangavs

pä genomgångigenom brottsutredningen och göra denna grundad redo-en
visning. Denna redovisning finns i kapitel 2 -

Det hette vidare "kommissionen skall finnsundersöka det delaratt om av
utredningsmaterialet inte tillräckligt bearbetat. Som deluppgift iärsom en
detta skulle "en uppföljning tidigaregöra den parlamenta-attangavs av
riska kommissionens särskilda granskning brottsutredningen vad gälldeav

Våramisstankar polismäns eventuella medverkan till mordet". iakt-om
framgåtttagelser och synpunkter i dessa hänseenden har i anslutning till de

polisspåretolika avsnitten, varvid det s.k. har behandlats särskilt. De vik-
tigaste slutsatserna sammanfattas i detta kapitels inledning: Finns det delar

Polisspåret.utredningsmaterialet tillräckligtinte är bearbetade ochav som
l kommissionens skulle därtill ingåuppdrag bedömningar ochgöraatt

värderingar utredningsarbetet. Utredningsarbetet har diskuterats i anslut-av
ning till redovisningen brottsutredningen. De övergripande slutsatserav
därvidlag dragit redovisas i detta kapitel under rubriken Allmänt det sättom
på vilket mordutredningen bedrivits.

Bakgrunden till särskild granskningskommission tillsattesatt atten var
ansågriksdagen den finnasmisstro, kunde myndigheternas viljaatt motsom

så grundligt möjligt omständigheter kring mordet, kundeutreda allaatt som
vårskadlig för vårtdemokrati rättssamhälle. Allmänhetens tilltro tillochvara

utredningsarbetet bl.a. informationenär beroende hur till allmänhetenav
våra friståendesköts. Vi har därför till fogatslutsatser avsnitt, därett mer

redovisar vissa iakttagelser Palmeutredningen hanterat informations-hurom
frågor.

Våra övriga slutsatser utredningen redovisas under rubrikerna Led-om
ansvarsfrågor, Rättssäkerhetsfrågornings- och Regeringen ochsamt

brottsutredningen.
Vårt betänkande avslutas med diskussion kring vissa perspektiv,en som

påverkar någrabedömningen utredningsarbetet och anmärkningarav om
påbrottsutredningens efterorganisation Högsta domstolens avslag Riks-

åklagarens resningsansökan.
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8.1 Finns det delar utredningsmaterialetav

inte tillräckligt bearbetadeärsom

Vårt generella intryck utredningsmaterialet detta inteär attav numera
otillräckligt bearbetat, överarbetat. Kvantitativt tordeär utan snarare

utredningsnivån gått liggaden genomsnittliga i de uppslag vi igenom
nivå spaningsärendenden gäller för utredningar i andraöver änsom

också genomgående frånfall.detta speciella Det vadär sagts osssom
polisens spaningsledning enskilda utredningsmän: i denna utred-och
ning har saker gjorts inte skulle nödvändiga i andra utred-ansettssom
ningar.

vi haft ställning till enskilda uppslag tillräckligtNär äratt ta om
utgått från vårbearbetade har vi vad enligt mening varit sakligtsom

alltsåbefogat. Vi har inte tagit ställning till huruvida varje granskatsett
uppslag lika grundligt bearbetat genomsnittet.är som

Utgångspunkten våraför bedömningar anläggasden kanär som
vid granskning vi utföra. fall därgenerellt, den Deärtyp satta atten av

från från vårvi redovisat avvikande uppfattningPU deären som syn-
punkt har sig tydliga.sett tett

Våra bedömningar i denna del innefattar inte iakttagelser av
utredningsåtgärder vidborde ha vidtagits tidigare tidpunkt,som en men

genomförts eller meningslösaallt ärtrots attsom senare numerasom
sådant,vidta. det finns borde ha gjorts tidigare och där under-Att som

låtenheten medfört viktig kunskap eller kunskap kunde varitatt som
gått framgåttviktig förlorad, har de iakttagelser vi tidigare redovisat.av

våruppslag vid granskning inte befunnits kräva ytterligareAtt ett
bearbetning innebär givetvis inte vi kan utesluta allt i uppslagetatt att

försaknar relevans mordutredningen. Det bedömts PU medärsom om
hänsyn till vad framkommit och kända fakta i övrigt haftsom

utredningsåtgärderanledning vidta ytterligare eller inte.att
Våra utgår framgått fråniakttagelser bedömningaroch PU:ssom

arbete och material. Vi för den utredning kan hareserverar oss som
förekommit hos Säkerhetspolisen och inte blivit bekant för jfrsom oss,
kapitel Anmärkningar kommissionens möjlighet granskaattom
säkerhetspolisens material.

vårBland de enskilda uppslagen vi funnit enligt meninghar ett, som
i väsentlig grad otillräckligt bearbetat. gällerDet uppslagetär

vår vår framgårenligt mening misskött. Skälen för bedömningärsom
vårredovisningen och diskussion uppslaget i kapitel Vi harav av

våraframfört synpunkter detta uppslag till dels i novemberPUom
Vår1996, dels i början 1999. slutsats gjortPUär attav en annan

bedömning den viän gör.
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Vi har funnit ytterligare viktigt enskilt uppslag, inte till-ärett som
räckligt bearbetat. gäller GC kapitelDet uppslaget se 7. Det
innefattar uppgifter förundersökningsledningen har beskrivitävensom

alarmerande. gjordes misstag 1987, innebärande GCHär attsom grova
vid denna tid inte kunde identifieras. han sedermera identifieradesNär
befann sighan sedan länge i praktiken utanför den svenska mordut-
redningens räckvidd.

Därutöver finns jämfördaenskilda uppslag med den storasom
framstår påfallande frånmängden uppslag i övrigt inte intressantasom

brottsutredningens synpunkt, det i för sig hade kunnatdär ochmen
framgår föregåendeden redovisningen, viDettagöras tarmer. av men

mångainte dem det första har vi inte särskiltFör stöttupp nu.
sådana vår genomgång. såuppslag i För det andra de sig inteter ange-

frånlägna utredningssynpunkt vi skäl särskilt lyfta fram dematt attser
i detta summerande sammanhang.

Vi vidare vissa motivbilder inte tillräckligt bearbetade.ärattanser
På i vi uppfattar brist-andra ställen betänkandet diskuterar vad vi som
fälligt analysarbete inom kapitel anmärk-PU Sammanfattande

några vårtbrister har medfört enligt jäm-ningar. Dessa synsättatt
förelsevis intressanta motivbilder, inklusive de brottshypoteser kansom

förblivitinom dem, obearbetade.rymmas
gäller följ motivbilder/brottshypoteser:Det ande

0 vapenaffärerBofors

0 förhållandeOlof Palmes roll i till Iran-Irak krigförande partersom
0 palmehatet, inte i förening poli-Det s.k. generellt, med svenskamen

tiska motiv

motivbilder enligtDessa har inom PU inte tagits allvar. De borde
vår föremål någonmening ha gjorts till för form faktabaseradav
analys. kan inte vidare avfärdas.De utan

Iakttagelsen gäller det sammanfattande kan kallas Syd-även som
afrikaspåret, föremål såtill fördetta korn sedermera görasattmen en

dågrundlig utredning möjlig vid den tid det togssom var upp.
påEftersom efter februari 1987 i mycket ringa grad inriktat sigPU

internationella motivbilder, kan det gälla det viäven änsagts annatsom
alltsåhär lyft fram, vilket kan uppfattas exempel.som

Polisspåret8.2

Vår granskning brottsutredningen vad gäller misstankar polis-av om
polisspåret,eventuella medverkan till mordet, dvs. redovisasmäns
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särskilt i kapitel avslutas med sammanfattande bedömning.som en
Våra slutsatser granskningen i den delen inga brottsmisstankarär attav

enskilda polismän kan utläsas utredningsmaterialet, det intemot attav
någrafinns framståruppslag i denna idel dag otillräckligtsom som

bearbetade utredningen likväl lämnat hel del i övrigtatt attmen en
önska.

Vår viktigaste iakttagelse förhållandetgäller det PU aldrig tagitatt
något helhetsgrepp denna motivbild/brottshypotes och analyserat

vården. Den har enligt mening inte tagits tillräckligt allvar. har iDet
frånoch för sig utredningssynpunkt funnitsinte skäl bearbeta dettaatt

föregåendevi de under rubrikämne sätt attsamma som anser an-
givna motivbildema/brottshypotesema borde ha angripits. Men även

polisspåref sakligt inte har särskilt mycket substans kornsettom
utgångsläget i sådant,utredningen bli det angelägetsnart att att attvar

åtgärdervia klargörande snabbt till botten med de misstankar som
framfördes polisspårsdiskussionen.i det skett kan miss-Utan att
tankarna inte framhållittrovärdigt avvisas. Som vi fanns detsättett
vid dåden tid mordet inträffade fog för viss misstro Stockholms-mot
polisen. Juristkommissionen framhöll polisärendena skulle ägnasatt
särskild åklagarna,uppmärksamhet förundersökningsledningen.dvs.av

fått återspeglaruppdrag viDet bedömning. Den borde hatypsamma av
gjorts de för utredningen ansvariga, förundersökningsled-även av men
ningen har beträffande denna utredningendel förblivit alltför passiv.av

Vi de polismän aktuella borde ha gjorts till före-attanser som var
mål för rutinmässiga utifrånkontroller, det fanns komman-oavsett om
de tips dem eller ej, förhållandenderas inbördessamt att eventu-om -
ella "nätverk" borde ha utforskats. frånAv vad vi inhämtat förunder--

frågasökningsledningen framgåri denna där avvisat polis-att man
spårsdiskussionen ha försäkrat sig de sakskäl dettautan att attom
ställningstagande på hållbara. ocksågrundades framkommitDet harvar

från förundersökningsledningens sida haft bristfällig kunskapatt man
den på hållutredning olika faktiskt finns i detta varvidämne,om som

attityden inblandade haft överslätande och iblandgentemot personer en
beskyddande åklagarnivåkaraktär. Att denna attityd förekommer

förvånathar eftersom förståelsekollegial slagetdet äross, av
årenkontraproduktiv och har kommit bidra till det klimat därattgenom

"polisspårsdiskussionen slåkunnat rot.
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angående utredningsarbetet8.3 Iakttagelser

det vilket8.3.1 Allmänt sättom
bedrivitsmordutredningen

års1988 spaningsorganisation

årets väsentliga delar beskrivet ochförsta utredningsarbete iDet är
framgåttkapitel Sombedömt de tidigare kommissionema se 1. avav

åretvår i kapitel 2 kan det andrabeskrivning det fortsatta arbetetav
restaurationsperiod, varefter mordutrednings-ha varitsägas en nyen

åretsförstai början 1988. Medan detorganisation kom plats av
anpassad till händelsens unika karaktär,organisation ad hoc, varvar

förårs bokstavligt talat instruktionsboken1988 organisation tagen ur
vanlig mordutred-kommit kallas "enspaningsmord, dvs. vad attsom

ning.
års genomförde prägladorganisation och det arbete den1988 var av

Ölvebros ambition uppenbarligenSpaningsledarendetta. Hans attvar
långtså möjligtkriminalpolisiärt arbetegrundligtgängse,genom

fanns ochåtervinna kunskap och det materialkontrollen denöver som
spanings-mordet. och den biträdandekunde frambringas Hansom

målsättning processa hela materialet,ledaren Lars Jonssons attvar
utvärderat, registreratigenom allt fanns, till det blevdvs. attsom se

utredningsåtgärdervid kompletterat medoch behov samt attnya
påuppgifter flöt in tips ochfortlöpande handta nya som genomom

framgångsrikt.synnerligen omfattande arbeteDettasätt.annat var- -
framstår i färdig-befintliga utredningsmaterialetIdag det settstortsom

materialet, iråder ordning i det registreradebearbetat. mycket godDet
förhållande omfattning.till dess

års organisation in-vanliga mordutredningsarbete 1988Det som
också spaningsresultat. Efter mindreledde ganska tillriktades snart

huvudspår.fåtthalvår det kom bli desshade denän attett somupp
huvudspår medSåvitt utredningen dettavi kan bedöma sköttes av -

svårigheter bemästrasnågot inte kundeundantag väl. De varsom-
sådana redan vid det lagetväsentligen berodde brottetatt varsom

gammalt.
utgångenvid 1989 be-Sedan i denna del avslutatsrättsprocessen av

Även därefter arbetetåter för harfann sig vid punktenPU omstart.en
grundligt ochmaterial bedrivits kompetent,med processa ettatt

efter tidpunkttvekan det dennaihärdigt ingenDet ävensätt. är attom
Ölvebros ledning.kriminalpolisiärt arbete under Hansbedrevs ett gott

Vårt också överlagintryck i den s.k. Palmegruppenallmänna är att man
emellertiddugliga kriminalpoliser. Det tyckssamlat mycket som om
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månluften i viss gick PU i och med den friande domen i slutetur av
1989 också våroch det uppfattning spaningsledning dåär att en ny
borde ha tillsatts, under följande rubrik.se

Spaningsorganisationen efter domen i Svea hovrätt

Spaningsledningen borde ha bytts efter den friande domenut mot
Christer P. Inte för den skulle ha misskött sig. Det hade den inte.att

ståtthade två årDen för produktiva delstvärtom att restaureragenom
utredningen, dels fram det åtalunderlag vilket kunde väckasta
1989. Skälet till spaningsledningen och delar utrednings-ävenatt av-
organisationen behövde bytas inteden kunde förväntas laddaärut att-

för den gångi detta läge nödvändig. Arbets-änomstartom som en var
uppgiften hade varit otacksam 1988; den otacksam 1990.änvar mer

så,Nu blev det de enskilda utredningsmän inte ansåg sigatt som
kunna mobilisera kraft för fortsatt, förutsättningslöst arbete, lämna-ett
de Palmegruppen, medan blev kvar. hade naturligtvisDetta för-resten
delar, framför allt kunskapen behållas.ärendet kunde Viattgenom om

emellertid fådet hade varit viktigare in friskt blod ochatt attanser nya
hållai utredningen den gamla kompetensenögon intakt. Själv-än att

fallet fåtthade byte genomföras utredningen "lämnadesett attgenom
på sådantöver kunskapsbortfallet minimerades. Det hadesättett att

heller inte varit gång,nödvändigt allt eller byta allagöraatt att uten
utredare. Nyckelpersoner, de för registreringen ansvariga, skullesom
antagligen ha behövt fortsatt långknutna till underPU tid.rättvara
Men och nyordning omgående.borde ha etableratsnystarten en

Det utfördes mycket kompetent utredningsarbete ävensagtsom
efter 1990, ocksådet förekom allvarliga misstag, liksom attmen pro-

påjekt drog tiden och utredningsuppslag blev liggande. Spanings-ut att
ledningens förmåga driva arbetet vidare med kraftatt samma som

Ölvebrotidigare likaledes ha avtagit. Hans sökte enligt desynes senare
uppgifter han själv lämnat andra tjänster, tilläts sina överord-men av
nade inte lämna sinatt post.

så småningomPalmegruppen kom inrepräglas spänningaratt av
och personmotsättningar, flöt till i den i kapitel 2 redo-ytansom upp
visade brottsutredningen spaningsledaren. Trots utredningenmot att

Ölvebrofriade från utgångslägetHans de redan i lösliga brottsmiss-
tankarna ledde den till han fick sluta spaningsledare. Detatt som var
slutpunkten för utredningspersonalen och andra ovärdigen process,
med dess inslag rnisstänkliggöranden, spaning motav anonyma spa-
ningsledaren och husrannsakan hos Palmegruppen. Detta sönderfall
skildrades i massmedierna och inför allmänheten. Det ägnat attvar
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isoleratkan intemordutredningen. Förloppetförtroendet förskada ses
alltså utvecklingenfrån arbetssituation. ViPalmegruppens attanser

borde ha införtsvår nyordninguppfattning,följde styrker att ensom
1990.

avslag Riks-domstolensorganisation efter HögstaOm PU:s
kapitel.framöver, sist i dettaåklagarens resningsansökan och se

utredningsmaterialetpr0cessandebearbetningPU:s av—-

på vilket detinte detförtjänstfullt hindrarmaterialet ordnats sättAtt att
föremål för diskus-tillfrån bearbetats kanutredningssynpunkt göras

grad syssel-utredningsmaterial i högprocessandesion. Det somav
huvudspåret ellerinte upptagitsårs organisation, den1988 närsatt av

förförutsättningnödvändigt ochtill börjaninkommande tips, envar en
medemellertidköl.få mordutredningen Detkunna rätatt synes

självändamål. Frågan be-intenågotkommit blitiden ha ärettatt omav
utredningsändamålet inteochöverordnatsordning här harhovet omav

utifrån förmån intresse de harnågon detbordeuppslagen i sorteras
utredningen.

materi-helaprocessas ochallt skallhar inriktat sigPU attatt
utrednings-vi undratvisst Näralet skall ordnas översätt. om

lösningenblivitriktigt, harprioriteratsdärmed attsvaretresurserna
följaktligenmåste någonstans materialet ochifinnas att genomman

möjlighetenså möjligt ökaroch ordna dettaigenom attatt noga som
ifrågasatt för-mån inomvissföreställning ihitta den. Denna varasynes

materialetfinns iuttrycket lösningenundersökningsledningen, där
något för utredarna.beskrivits ett mantrasom av

fattas fördetövertygade lösningenVi inte heller attär att somom -
långså tidefter härfinns i materialet;brottet skall kunna klaras upp -
pussel-avgörandeså sannolikheten för desigoch mycket arbete attter
vårså för delutifrån Vimåste tillföras väl ärbitarna tvärtom stor.som

strukturerabearbeta ochheller helt säkra PU:sinte sätt ut-attatt
helautredningenMetoden innebäroptimalt.redningsmaterialet är att
intehelhetmaterialetuppgifter, samtidigttiden tillförs somsomnya

ord ingenmed andrautredningsvärde. finnsefter Detalls ordnatär
utifrån uppslagintressantklassning hurprioriteringsordning eller ett

synpunkt från synpunktenMaterialet denfrån utredningens ärär

1 framgått vår exempeli redovisningutredningsårenFrån finnsde första som
prioriteringsbeteckninginformell sepå förses medspaningsuppslag t.ex.att en

iangående dockChrister Detta skerutredningen P.tidigakapitel 6 denom
regelmässigtingångstips. heller intebedömningar Detsamband med görsav -
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nivellerat. Visserligen förekommer den polisiära metoden "lägga adatt
acta, den innebär inte ställningstagande till det ad acta-lagdaettmen
uppslagets utredningsvärde, bara det för tillfället kanutan att som

har gjorts, dvs. detgöras handläggningsbedömningär "bord-typen av
läggning tills vidare, inte saklig utsortering.en

Åtminstone sådantborde efter utredning klart kan avskrivassom
förklarat och icke hörande till frånsaken kunna bort detsom tas mer

levande utredningsmaterialet. såOm det lösningen finns iär att mate-
rialet" förefaller det angelägnare eliminera sådant tydligtvisattoss som
inte innefattar lösningen, tillföra ytterligare material.än Denatt som

nålsöker i höstack plockar stråhellre undan stråför läggeränen en
hö.nytt

Vi har under den tid vi arbetat flera gånger diskuterat denna sak
med företrädare för vårPU, avvisat inställning. Skälet har angivitssom

det till skada utredningsmaterial påär detatt att sättet,sorteravara,
eftersom de bedömningar så måstei fall "låsa"kan utred-görassom
ningen och leda in påutredare spår, kanske ärsenare samma som
felaktigt. Från PU:s sida framhållitshar det det viktigt helaäratt att

hållatiden sig föröppen synsätt.nya
Vi har förståelse för denna inställning i och för ifrågasättersig, men
den inte allt felaktig i såutredning blivitär omfattandetrotsom en som

denna. Att vi gjort denna reflektion ocksåhänger delvissom samman
med den erfarenhet vi själva gjort beträffande möjligheten sigsättaatt
in i materialet; uppgiften hade onekligen varit lättare detta hadeom
varit strukturerat frågarVi inte arbetsinsatsersätt.ett annat oss om
inom utredningen påverkaskan negativt enligt mönster, t.ex.samma
vid skiften inom förundersökningsledningen eller utredarenär nya
skolas in i samband med oundvikliga personskiften. Den invändning

därvid har gjorts från spaningsledningen måstealla läsaär attsom
allt och sin bedömning.göra Detta enligt vår meningsynsätt äregen
orealistiskt i falldetta och leder till dubbelarbete och därmed en resurs-
förbrukning, inte den fördel det eventuellt innebäruppvägs attsom av
"alla läser allt. riskerar ocksåDet leda till viktig informationatt att
försvinner i mängden.

Vår förståssynpunkt innebär sådantinte bedöms saknaatt som
intresse skall kastas. Självfallet skall allt material bevaras påoch ett
eller finnas tillgängligt för den någotsätt vill kontrolleraannat som
eller allmänt skeptisk. övrigtär För vill vi tillägga PU har gjortävenatt

viss indelning det slag vi skulle underlätta arbetet; det finnstroren av

undantagsvis och följer ingen fast Någonstruktur. motsvarandesnarare -
prioriteringsklassning hela uppslag i samband med de utvärderas före-attav
kommer inte.
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så det inteointressanttipsmaterial bedömtsomfattanderätt attett som
Även detavsändarens hemvist.länsvis, efterän storasorterats annat

praktiken med bedöm-särskild ordning, iPKK-materialet hanterat iär
brottsutredningen.intresse förningen det saknaratt numera

utredningsarbetetDokumentation över

tillfråga, inställningnämligen PU:stilllederDetta över omen annan
sammanställ-analyserbedömningar ochdokumentera upprättasamtatt

Ingetderautredningsuppslag.framkommit iningar vad störreöver som
till detta inteundantagsvis. Skäletförekommer, helt görs ärän attannat

dokumentationskriftligrefererats dvs.detdetsamma attovan,som som
betraktare.låser efterkommandesådant utredningen ochslag styrav

måste grundmaterialetalltså återigen studeraochTanken är att var en
uppfattning.och sedan bilda sig egenen

och till bristentill inställningkritiska dennaRRV-experterna var
deframgår det avsnitt därföljande citatdokumentation, vilket av ur

utredningsarbetet:värderade

vårtanslutning tillslående iakttagelsen iuppseendeväckandeochDen mest
värde-övergripande ochPalmeutredningen har varit bristenarbete med

iprioriterade uppdragutredning i landetsdokumentation. Attrande mesten
på,tittat vadÖversikter vaduppsummerandesaknar ut-stort sett manom

inyckelfaktorer värderashurscenarier ochredningsläget hurär, utser
århållit tio ochharförbluffande. Utredningenscenariema änär mer
undermänniskor harmiljoner kr. Tusentaletkostat 500än engageratsmer

årens lopp.

återkommande utvärderingar utred-deefterlysteI ävenrapporten av
ningsläget:

åtminstoneborde finnasdokumentationen vi detBeträffande att enmenar
medgerspaningslägetuppdatering det totala över-kvartalsvis gjord somav

in i utredningenför behöveralternativa slutsatser deblick och avsom
dataprogramlåter byggaavsaknaden dettaolika skäl. För ettattsomoss av

flera olikavi detSammantagetdokumentation. --- attutan or-menar av
står.dokumentation Ettskriftlignödvändigt medsaker är avav var manen

konstruktiv dialog. Ettmöjliggöra kritisk ochdet skalldessa skäl är att en
i utredningen. Dettill byten personalmöjlighetdetär störreannat att avger

ochtidigaresnabbt sig in hurblir i alla fall möjligt sätta resoneratatt man
omöjliggöromfattningUtredningensolika svagheter i attresonemangen.se

ikan liggamodellen förutsätter,faktiskt valdakunskapen, den en-som
årtionde. skulleAttbakhuvuden underskilda medarbetares än ett manmer

ilåst tillräckligt starkt skäl. --- Inombli i tänkandet inteär stort settett
skriftlig dokumentationdiscipliner i samhället idag kravetalla andra är
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självklarhet. såAtt inte har varit fallet i Palmeutredningen föder tankenen
det här kan strukturellt problem för hela denna profession.att ettvara

Vi instämmer i förvånandedetta. Det arbete inomär rätts-att ett
väsendet kan bedrivas detta genomgåendeDet tycks detsätt. attsom
funnits förkärlek för muntlig tradition och viss motvilja atten moten

saker Tillsätta den iakttagelsegenerella RRV-experternapapper.
gjorde beträffande utredningsarbetet någrahelhet kan fogassom
enskilda exempel:

0 Många åtgärdernade inledande 1986 dokumenterades inte, vilketav
framgåtthar i den tidigare redovisningen, bl.a. efterforskningama

kring Olof Palmes vissa viktiga uppgifter angående polis-person,
A och det påtaladeHans Holmér själv angåendeexempelman av

vårtden i betänkande benämns GA.person som

O Förundersökningsledningens genomgångar polisärenden iärav
praktiken odokumenterade. Chefsåklagaren Anders Helins prome-
morior ingen information gåttsvilka ärenden igenom,ger om som
hur de bedömts etc.

0 Förundersökningsledningens med spaningsledningenmöten pro-
minnesanteckningartokollerades inte; finnsdet inte upprättadeens

Det därmed inte möjligt följa vilka direktivär givits, vilkaatt som
prioriteringar gjorts vid olika tidpunkter änetc. annat attsom genom
konsultera inblandadesde bleknande rninnesbilder.

O Förundersökningsledningen har inte någonfört helst dokumen-som
tation de kontakter förekommitöver med regeringen jfrsom
nedan.

O Dokumentation centrala delar beslutetöver provskjuta GH:sattav
och därefter följ utredningsåtgärderande saknas kapitelse 7.vapen

0 Protokollet konfrontationsförhöretöver med Lisbeth Palme den 14
december 1988 inte förrän efter månaddrygt ochsattes upp en
dokumentationen detsamma hanterades i påöver övrigtäven ett
lösligt sätt.

Till dessa iakttagelser ocksåkan förhållandetfogas det intedetatt
förekommit dokumenterade utvärderingar missgrepp påståddaellerav

2 Förundersökningsledningen inte någonha dokumentation alls annat änsynes
möjligen personliga arbetsanteckningar. Spaningsledningen förde personlig
arbetsanteckningar och började enligt uppgift med förstprotokoll efter det att

granskningskommission kommit tal jfr kapitel 2.en
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de klago-exempel gällermissförhållanden mordutredningen. Ettinom
sammanhang framförde.mål målsäganden i olikaLisbeth Palmesom

någotklagomål bottnade ochvarialdrig klarlagts dessaDet har om
föråterställa förtroende deför henneshade kunnatdärvidlag göras att

myndigheterna.brottsutredande
mordnattensallra tydligastefler exempel. kanskefinns Det ärDet

någon utred-dokumenteradinte gjorthändelser; polisen har t.ex. egen
sådanledningscentral fungerade. Envid polisensning hur arbetetav

kunde inte fyllaJuristkommissionen. dettaför sig Mengjordes i och av
hadeutvärdering inblandadeefter omedelbar när partertomrummet en

minne.händelseförloppet i klart
i Stockholms länår PolisinspektionenTio efter mordet enavgav

decemberi Stockholm idödsskjutningama vid Stureplanöverrapport
på ledning.bristen centralkritiserades skarpt, bl.a.1994. Polisinsatsen

dessutompåpekadeInspektionen

polismyndig-kritik kan riktasförtjänar denDet nämnas motatt att som
kommissionerframfördes olikalikartad denheten i detta ärende är avsom

statsminister Olof Palme.efter mordet

svårt sinaalltså lärdompolisen haftvillDet taattatt avsomsynas
med oviljantroligt detta hängermisslyckanden. Det är attatt samman

biträdande läns-kanutvärdera dem. Det noteras att samma person var
ådrog kritik likartat slagtillfällena och sigpolismästare vid bägge av

gångernabåda

Analysarbete

besläktad medFrågan bedömningardokumentation ärm.m.avom
Vårtanalyser.systematiskaöverhuvudtagetobenägenheten göraatt mer

stått inför detta behov. Detfrämmandeallmänna intryck PU ärär att
från-föregående,många framför alltställen i detillustrerat genom

internationella motiv-beträffandebasanalyserdet vi kallatvaron av
utredningen.i andra delarbilder även avmen

3 den 18 oktober 1996,Polisinspektionens protokoll s.
4 66 och Parlamenta-SOU 1987:14Jfr Juristkommissionens första rapport, s.

kapitel Sture-ff, ISOU 1988:18 45riska kommissionen, ävense ovan,s.
Polisinspek-invändningarlänspolismästarenplansärendet biträdande motreste

kritiken dennechef utvecklavilket föranledde desstionens motattrapport,
oktobertill Landshövdingen den 23polisinspektionens skrivelseChefen för

1996.
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vårtNär vi intryck stått främmandesäger PU för utföraäratt att att
analyser vi dokumenterade analyser. självfallet såDet är attmenar
arbetet i beståtthög grad just analyser tips, vidtagna utred-av av av—
ningsåtärder, behovet vidare med det eller andra uppslagetattav ena

På har det naturligtvis förekommitsätt analysarbeteetc. ettsamma
inom förundersökningsledningen. vårtDet ingalunda intryckär att
arbetet i den meningen skulle ha bedrivits eftertanke. våraVidutan

Ölvebro,samtal med spaningsledaren Hans liksom med förundersök-
ningsledama Solveig Riberdahl och Jan Danielsson, har vi kunnat
konstatera det inom PU funnits genomtänkt i allaatt stort setten syn

mångade uppslag varit till diskussion. Det likaledesärav som uppe
vårt intryck, redan utredarna i Palmegruppen överlag ärsagts, attsom
kvalificerade och i föroch sig analytiska i sitt arbete.

Enligt vår mening det emellertid skillnadär mellan barastor att
analysera hand eller diskussionsvis i och upprättaattegen en grupp

skriftlig analys. Att analysen innefattarsätta förädlings-pränten en
och kvalitetssäkringsprocess, ofta leder till det baraattsom nog som

tänkt eller diskuterat ändrar form och riktning. Dessutom kanvar
dåanalysen värderas och kontrolleras andra säkrare sätt änettav om

den muntligen. Slutligen föreliggergörs den fördelen finnsdenstora att
kvar, redskap i verksamheten stöd för minnet iett samt ettsom senare
skeden föroch nytillkommande befattningshavare. Vi alltattanser
detta självklarheter bordeär ha slagit igenom i arbetet med kom-som
plicerade brottsutredningar för länge sedan. såAtt det i ytterligt ringa
grad förekommer i detta ärende såvälbetydande brist, sakligär en av

arbetsekonomisk betydelse.som
Det tydligaste exemplet i detta hänseende så självklar sakär att en

brottsanalys upprättades först då1994 och närmastsom en som en
biprodukt till gämingsmannaprofilen. pågickArbetet bortåt år ochett

del tiden gick uppenbarligen just till brottsanalysen, vilketstoren av
Ävenpåtyder det fick från början. självagöras profil-att mesta om

metodens värde i och för sig kan diskuteras torde ingen kunna bestrida
brottsanalysens användbarhet. I brottsanalysen ingick också vissa

kring erfarenheten tidigare någotstatsmän,attentat motresonemang av
det borde ha varit självklart ingåendeskaffa långtkunskapatt om
tidigare.

Med bristen systematiskt analysarbete sammanhänger de tenden-
till alltför reaktivt utredningsarbete återspeglas i utrednings-ser som

materialet. påpekatSom vi i anslutning till de vi förtresonemang
angående behovet sådanabasanalyser för proaktiva utred-öppnarav
ningsinsatser se kapitel 5. Omvänt innebär frånvaron analyser attav
utredningen i stället inriktas inkommande uppgifter, dvs. reaktivt
arbete. Detta självfallet inte fel i sig;är det i brottsutredningmesta en
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börjar någoni mening med tips eller liknande. har, viMen PUett som
har föregående, många gånger sådantexempliñerat i det reaktivt utrett

borde ha klarats initiativ, efter analysarbete.ut eget egetsom
tydligt omfattandeEtt exemplet detta den mycket utredningenär

Sydafrikaspé’1ret gått1996. i för sigDet hade och kanske inte attav
så igångdetta väldigt mycket tidigare, detgöra sättet ärsattesmen

vår fått sådantenligt mening typiskt. Om de Kocks uppgifter inte hade
genomslag, eller han aldrig framfört dem offentligt, skulle Syd-om
afrikaspåret antagligen lika obearbetat de flesta andra inter-vara som
nationella uppslagen. Den utredning förekommit under rubrikersom

Iran/Irak, Bofors, m.fl.Vapenhandel Mellanöstem är ute-som
slutande reaktiv. utredningenAndra exempel avseende Y ochär
polisspåref kapitel 4, där tunna tipsse lett till polisärendenatt
lagts där till intressanta polismän aldrig gjorts tillupp, men synes mer
föremål någotför utredning, eftersom det inte kommit in tips dem.om

Infonnationsfrågor8.3.2

Bakgrund

framgåttSom i kapitel Juristkommissionen kritisk tilll hur polisvar
åklagareoch hanterade informationen till massmedierna under det

utredningsåret.första påJuristkommissionen pekade hur representanter
för mordutredningen hade tid och till stridaanvänt att motresurser
varandra i massmedierna." Till de Juristkommissionenexempel angav
från denna tid kan fogas Holmérs uttalande i hösten 1986Hans TV om

på låghan till 95 säker bakom mordet,att procent ettvar vem som
uttalande följdes förundersökningsledaren Zeime iClaesattsom av
andra medier anklagade Holmér för sig desinforma-Hans ägnaatt
tion.

angåendeJuristkommissionens bedömningar de brottsutredande
förhållande frånmyndigheternas till allmänhet och massmedia utgick

de åklagamasgrundläggande samarbetsproblem inklusive passivitet-
och polisens ovilja sig efter gällande regelsystem kom-rättaatt som-
missionen förhållabeskrev i sin I den meningen sättetrapport. attvar
sig till massmedia konsekvens dessa grundläggande bristermer en av

missförhållande sig.i Den konfliktsituation hade utvecklatsän ett som
utredningsåretunder det första undanröjdes emellertid genom rege-

ringsbeslutet därpåi februari 1987 och den följande omorganisationen.
Det har därefter inte heller förekommit polis och förundersöknings-att
ledning direkt polemiserat varandra i medierna.mot
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frågan ocksåVi har ställt detta inneburit informationenattoss om
till allmänheten via massmedia därmed fungerat efter februari 1987väl

missförhållandeneller de Juristkommissionen pekadeom som
kanske hänföras tillhade andra orsaker de kunde stridig-även än som
heterna tid Juristkommissionen granskade,under den orsakersom som

såi fall skulle kunna framkalla negativa effekter efter detäven att
konflikterna bilagts.

Förhållandena efter den februari5 1987

Efter ledningssammanbrottet befann mordutredningsorganisationensig
förhållandei till allmänhet och massmedia i besvärligt dessläge;ett

ifrågasatt.kompetens och trovärdighet naturliga skäl starkt Detvar av
förtroendekapital polisen och det övriga rättsväsendet normaltsom
förfogar delvis förbrukat. Bilden mordutredning underöver envar av

befastes och ii samband med sammanbrottet den bilden kompress
bestå lång mån beståendepraktiken i viss idag.under tid; den är änatt

till för mordutredningen fort-Detta torde ha bidragit att representanter
sättningsvis kom inta jämförelsevis defensiv attitydatt gentemoten
allmänhet och massmedier.

såDet har med andra ord inte varit lätt mord-att representera
utåt.utredningen utredningsarbetet skulle haVi inte heller attanser

någrakunnat främjas "massmediala strategier eller andragenom
aktiva informationsinsatser. Vi inte förtroendet för mordutred-atttror

återupprättas åtgärderningen inrikt-hade kunnat med dengenom
professionelltningen. kan idogt, arbeteDet bara ske ett somgenom
sigleder till utredningsresultat, vilka kan tala för älva.

informations-förtroende ensidigaMen inte kan skapasatt genom
insatser eller mediala utspel betyder inte inte skullemotsatsenatt

informationsfrågorkunna inträffa. Vikten hantera riktigtatt ettav
sådantligger ofta undvika påverkar förtroendetisätt attnog som

åtgärdernegativt. Ovarsamma uttalanden, "läckor eller kan tolkassom
så myndighet eller utnyttjar massmedia skadarsättatt ett annaten

ocksåtilltron till verksamheten och därmed förr eller självasenare
också på-verksamheten. Bristande tilltro till verksamheten kan direkt

verka utredningsarbetet, med viktig informa-t.ex. attgenom personer
tion inte känner förtroende denna tillde med kan överlämna utredar-att
na.

Den otydlighet i ledarskapet vi iakttagit i flera delar dennasom av
brottsutredning framträder här. verkar förundersök-Detäven som om
ningsledningen respektive polisen skall förochansett att var en svara
sig inför allmänhet och massmedia. möjligt detta kan sigDet är att te
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naturligt för Utåtde inblandade och ansvarsmässigt ärparterna. sett
mordutredningen måste åliggadock och odelad. därvidDet de in-en

någonblandade till finnsdet inför allmänhet ochatt attse som mass-
media kan klara tydligaoch besked verksamheten, i synnerhet ige om

utredning denna och bakgrund vad inträffade undermoten som av som
året.det första Ansvaret för detta kan sini inte delat, dettur utanvara

måste återigen den ansvariga, dvs. förundersöknings-ytterstvara
ledaren, har till det fungerar.att attsom se

uttalanden frånVissa PU 1994

ÖlvebroTidigt 1994 uttalade spaningsledaren iHans massmedia att
han trodde mordet skulle uppklarat. Uttalandena fickatt snart storvara
uppmärksamhet kunde inte påoch uppfattas det fannssätt änannat att

Ölvebrolösning i sikte. Hans har inför den tidigare Palmekom-en
uttalandenmissionen berättat följande bakgrunden till sina Hanom

intervjuadblev för kvällstidnings söndagsbilaga. Det intervjuen var en
ÖlvebroHans och den skulle inte handla mordutred-om personen om

Ölvebroningen. frågaJournalisten kom emellertid Hans troddeatt om
mordet På dåskulle lösas. detta hade han tillfrågatsja, ochatt svarat
han trodde vår.det skulle löst, vartill hannär i Dettaatt svarat:vara

optimistiska fåtthade genomslag han hade föreställt sigstörre änsvar
få.det skulle När uppmärksamheten väl faktum hade hanatt ettvar

tänkt detta skulle kunna utnyttjas för på gärnings-sättaatt att press
i anledning uppmärksamheten kanske skulle kunnamannen, som av

börja bete sig dåavslöjande Detta vid den tid gärnings-sätt.ett var
mannaprofilen GMP färdigställdes och hade inom utredningenman- -
sitt intresse riktat vissa i anledning arbetet med GMP.mot personer av

dåVid det tillfället han först gjorde sina uttalanden fanns i och för sig
ingen beredskap i form spaning vissa denmotav personer, men
aktuella söndagsbilagan skulle inte publiceras förrän tiden senare.

ÖlvebroHans i detta ocksåsammanhang han utseddattuppgav var
presstalesman för polissidan. Samtidigt det förundersök-att vara var

"Åklagarnaningsledningens stårsak för sina uttalanden. föratt svara
stårsin bit och poliserna för sin bit. ganska oftaDet Andersär som

Helin andra saker jag säger."säger än
utfrågningAnders Helin viduttalade inför tidigareden Palme-en

Ölvebrodag,kommissionen förhållandende Hansattsamma som
uttalade sig vid det beskrivna tillfället och den bedömningöver ovan av

5 utfrågningDen tidigare Palmekommissionens den 28 september 1995.
6 tidigare utfrågningDen Palmekommissionens den 28 september 1995.
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något diskute-utredningsläget denne redovisade inte hadesom var som
Helin inte särskiltmed förundersökningsledningen. Andersrats var

lite oförsiktiga. sadeglad uttalandena, han tyckte Hanöver varsom
vidare:

infriaväcker förhoppningar och förväntningar inte kanMan som man sen
inte absolut säker kanoch det ska inte göra är att manmanman om

Ölvebrofanns ingen grund förinfria dem. Och det tyckte jag, det Hansatt
någon gick infria.de vid den här tidpunkteneller att tro, att attannan

Ölvebro påuttalade sig dettaHelin trodde skälet tillAnders Hansatt att
anledning de resultat arbetetvis denne känt optimism iatt avvar en

samband med GMP.med GMP lett fram till och utspelet hadeatt
Ölvebros tillfrågaduttalanden blivitSjälv hade han i anledning Hansav

också tillmordet skulle uppklaratjournalister han trodde att varaav om
funnit situationen besvärlig:Han hadesommaren.

för sig. hade vältrodde inte alls det skulle klart i och MenJag att nuvara
Ölvebro ansåggått hårt här skulleoch han för sin del deträttut sagt att att

då ville inte det jag inte alls,löst ganska och jag säga att trorsnart,vara
något samtidigt jagförsöka honom lite grand,stöttasättutan som gav

för vissa reservationer.uttryck

någon gångEnligt Anders Helin hade det lite löst PUpratats attom
med uppgifterlängre fram under 1994 skulle i massmedia attut om

dålösning. Tanken deutredarna trodde sig nära attvar personervara en
deraskunde intressanta först skulle ringas in och attsom vara

då informationen släpptes.reaktioner skulle studeras spaninggenom
Ölvebros enligt Helin för tidigt,uttalanden kom dock AndersHans

någon uppfattning vilkaeftersom gjordes inte fanns klardet denär om
spaning.sig heller ingen beredskap förskulle koncentrera ochman

utfrågades förundersök-Axel Morath,Samma dag även som var
Ölvebrosdå utspel gjordes, införningsledare vid den tidpunkt Hans

ÖlvebrosPalmek0mmissionen.7 Beträffandeden tidigare Hans ut-
ståfick för denne och tillade: Hantalanden sade Axel Morath dessaatt

yttrandefrihet alla andra." Axel Morathhar sin han uppgavsom
någotinformationsfrågoma organiseradevidare inte hade varitatt

efterfrågadstått informationspeciellt mediernaDesätt. närmastsom av
också tillfrågade ochde blev journalisterna dessa personervar som av

då fått enligt Axel Morath fungerathade ordning hadeDennasvara.
tillfrågad någon form strategi hade behövts,bra. Närmare inteom av

spaningschefen för egentliga arbetsuppgifter,bl.a. för frigöra dennesatt

7 utfrågning september 1995.tidigare Palmekommissionens den 28Den
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svarade Axel Morath han de haft fungerandeatt ansett att ett system
Ölvebrosåklagarsidan och Hans situation polisiäratt närmast var en

fråga. Tillfrågad det inte förundersökningsledaren bestäm-ärom som
informationen till massmedia skall organiseras till exempelmer om
presstalesman svarade Axel Morath:genom en

Ja, jag inte jag, förundersökningsledaren direkt kan in ochvet om av-
fråganden här detgöra ska presstalesman eller inte, och huru-om vara en

vida det både åklagare,skall gälla polis och vågar någondet jag inte ha
riktigt såbestämd uppfattning här gång. såi realitetenMen harom en
det i alla fall såvarit här, inte någonhar behöva presstalesman,ansett oss

Ölvebrooch åsikternahar inte framfört dom till mig heller,sagtsom annars
skulle vi väl tagit frågan,och den har inteprövat aktualiserats.upp men

Uttalandena från spaningschefen mordet skulle löstatt snartom vara
väckte berättigat uppseende. De kom dock framstå i tvivel-snart att en
aktig dager, bl.a. eftersom de dementerades förunder-närmast av
sökningsledningen, företrädare för denna tillfrågades.när Att det inte

någonfanns egentlig för mordgåtangrund vid just dettaatt tro att
tillfälle sin lösning den allmäntnärmare hade varit under deänvar

åtta-nio åren står också klart. Uttalandet ha haftsenaste synes snarare
sin grund i allmän optimistisk tro hos spaningsledaren ochen en
föreställning uttalandet i sig skulle kunna föra utredningsarbetetattom

Ölvebrosframåt. Hans vid framståragerande detta tillfälle därför som
ovarsamt.

Sammanfattande iakttagelser

Det ingen alltför vågad gissningär förtroendet för påverkadesPUatt
negativt den uppmärksamhet uttalandena föranledde. liggerDetav
också till hands jämförelsenära med det inledningsvisgöraatt en

uttalandetnämna Hans Holmér och den dementi detta föranleddeav
Ölvebrosfrån förundersökningsledaren. Vid tillfället för Hans utspel

förelåg ingen konflikt mellan spaningsledningen och förundersöknings-
ledningen. stället hadeI de skiftande frånbeskeden kom respek-som

hålltive sin grund i intePU hanterade informationsfrågomaatt gemen-
och fick för sitt. Händelseförloppet visarsamt, utan var en ansvara

Ävenvårenligt mening denna ohållbar.ordning andra exempelatt var
har förekommit årensunder lopp.

tydligEn illustration informationsfrågomas betydelse för-harav
undersökningsledningen givit inför beskriva mediasattgenom oss
påverkan arbetet med det Sydafrikaspårets.k. se kapitel 5. När de
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domstolinför Sydafrikansksina uppgifterKock hösten 1996 lämnat en
medi-förundersökningsledarenspaningschefen ochbelägrades av

någon möjlighet läggaansåg då reellsig inte haDe än attannanema.
Oavsett realiteten iKocks uppgifter.sidan och itu med deannat ta

utredningsresursemasförhållanden, acceptabeltdet intedessa är att an-
för; detmassmedierna intresserar sigdetvändning detta sätt styrs av

utredningsarbetet.utredningsavgörandena skallsakligadeär styrasom
på Christerinriktning resning i P-medVid den här tiden hade arbetet

varit dettabedörrming hamålet påbörjats. Sakligt torde PU:s attsett
alltså vika. Vibedömningen fickprioritet, denarbete ägde större men

gångenifrågasätter deninte PU atttvungenatt agera som manvar
informationsfrågoma långt tidiga-ifrågasättervi integjorde, vad är om

så, slag inte hadesituation dettahanterashade kunnat att en avre
behövt uppkomma.

fråganpå inte självklart ochjust denVi medvetna ärär att svaretom
från förspel,sitt historiskainte kan skiljas1996 allmäntläget settatt

året lågt i kurs ochsedan första stodmordutredningendvs. att var
förhållningssätt.pressad till defensivtett

måstesvåra tillInfonnationsfrågoma och hänsynförvissoär tas
in-hanterameddelarfrihet vireglerna Men sättetatt attanserm.m.om

på viledarskapden bristtydligt exempelformationen är ett som
ledningsfråga,normalnämligenhelhet. Detpräglar PU är ensomanser

väl.allmänhet fungerarså till media ochinformationenordnaatt att
öppenhetinte barai fall detta,handlar, i synnerhetDetta ett omsom

från dealltså också utredningsarbetetskyddaoch insyn attutan om
informationsfrågoma hanterasskadeverkningar det kan drabbas omav

felaktigt sätt.ett

ansvarsfrågor8.3.3 Lednings- och

ledningsansvarorganisation,En ett

betraktaFrån utgångspunkten mordutredningen är attatt som en
förfinns ledning,organisation, för vilken det attsom ansvararen

målsättningenändamålsenligt medbedrivsutredningsarbetet sätt,ett
begått lagföra denne,gärningen ochkomma till klarhetatt om vem som

ledningsansvar.beträffande dettavi följande iakttagelserhar gjort
sådan bedrivits efter den 5utredningen deniakttagelser gällerSamtliga

för-särskilt beslut laderegeringen ifebruari 1987, dvs. efter det att
på Riksåklagaren.undersökningsledaransvaret

förfogar inteFörundersökningsledarenutredningsarbetet.Styrning av
för dehar likvälpolisensöver attett resurser somansvarresurser, men
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används i den förundersökning det pågäller används riktigt Visätt.ett
har tidigare pekat förhållandendel från vårdär vi synpunkten
ifrågasatt PU:s arbetssätt. Vi har funnit det "processandet"t.ex. senare

utredningsmaterial frånvaronoch prioritering i det arbetetav av en vara
i fall diskutabelt. Oavsett vad fel eller i detta hänseendevart är rättsom

det vi ledningsfråga,detär arbetet bör påbedrivas dettasom ser en om
Vårtvis. intryck emellertid hålletdet helt ochär betraktasatt som

polisens ensak hur det skall förfaras i dessa för utredningsarbetets upp-
läggning och ändåresursanvändning frågor.centrala alltsåDet saknas

ledningsstyming från förundersökningsledningens sida. Som vien -
förstått förundersökningsledningen den inte någotden harattanser

för förhållandeneller inflytande detta slag.överansvar av

Bristfälligt analysarbete. Vi föregåendehar i det i flera sammanhang
pekat bristen dokumenterade analyser i PU:s arbete. Som vi fram-av
hållit vi detta allvarlig brist i flera delar utredningen. Detser som en av

ålegathar ledningen mordutredningen till analyser dettaatt attav se av
slag blir såutförda, har inte skett.men

Projektstyrning. Inom mordutredningens mångahar projektstoraram
Tvådrivits. dessa gäller provskjutning mängdstorav av en vapen

respektive upprättande s.k. gämingsmannaproñl GMP. Viav en anser
inte dessa föremålprojekt varit för adekvat styrning. Förunder-att en
sökningsledningen har endast i begränsad utsträckning varit engagerad
i projekten; beträffande GMP har förundersökningsledningen inte varit
engagerad alls. bäggeI projekten finns brister hänföra tillär attsom

ledningsstyrningsfrånvaron av
Särskilt beträffande provskjutningama gäller gåttdet inteatt att

klarlägga hur direktiven för projektet haftsett ut, attvem som ansvara
Ärendetför vad "GH" visar provskjutningen inte fungerat väletc. att

han hörde påminnelserkallelse och inte sig, vilket intetrots av upp-
Ävenmärksammades han tappades bort. andra exempel har dyktutan

våri granskning polisman H. Provskjutningen har vidare varitupp
väldigt utdragen i tiden. Särskilt den missen beträffande GH ochgrova

8 Jfr följande bedömning i RRV-expertemas Nära kopplat till derapport:
ovannämnda bristerna de svagheter finns vidär de uppföljningarstörresom
t.ex. och ammunition gjorts. Dessa insatser borde planeras ochvapen som
följas bättre. En tydligare redogörelse för vilka grundläggande antagandenupp

uppföljningen på,bygger vilka slutsatser borde kunna dras vid olikasom som
tänkbara utfall, kostnadsberäkningar och brytpunkter för uppföljning och
analys krävs. Det kan inte rimligt de skall åttadra tiden i respek-att utvara

år. Vårtive bedömning konventionell projektstymingsteknikär bordeattsex -
införts och tillämpats i Palmeutredningen i betydligt utsträckningstörre än som

fallet.varit
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fram i det uppslaget,kommitövriga utredningsbrister görde attsom
inteandra förbiseenden,förekommitinte kan uteslutas detdet att som

inom PUfrågor olika befattningshavaretilluppdagats. vi ställtNär
sigfått ingen kännervi intrycketslag harrörande brister dessa attav

ansvarig för dessa.
aktualiserabefogatgäller hade varitbeträffande GMPSärskilt att att

varit högtlångt det borde hatidigare ochprojekt det detta slag attett av
handgenomfört. gäller i förstaså inte Dettaprioriterat länge det var

våren Beträffanderedan 1986.borde ha utförtsbrottsanalysen, som
iprojekt det slagetgämingsmannaprofrlen gällersjälva vartatt ett av

borde vidare hadet gjorde. Detfall ha initierats tidigarekunde än nu
sådan tordeföremål övergripande styrning. Omförvarit ägt rumenen

aktuali-expertis naturligt hautländskmöjligheten anlitaatt extern - -
sådan styrningingått övergripandevidare ihadeDet attserats. en

kvalitetssäkring arbetetåtminstone dokumenterad omavenarrangera
anknyt-utföras medbli fallet, skulledetta, korn att av personersom nu

framgått förundersöknings-till vad vi inhämtat harning PU. Av att-
något GMP-projektetsledinte varit engagerad iledningen genom-av

förande.
förhållandet fler projekt bordedetTill denna iakttagelse hör även att

analysprojekt jfr ovan.ha initierats, särskilt

i utredningen förelegatutrikesförvaltningen. harSamarbetet med Det
utrikesförvaltningen.medväl fungerande samarbetebehovett ettav

för-tillgång UDtill särskilda sakkunskapBehovet har gällt den som
internationellaför bedömandetfogar och relevantäröver avsom

också information igällt denbrottshypoteser. harmotivbilder och Det
ambassader Sominflutit till svenskaform tips m.m.av m.m. som

väl;fungerat mindreframgått i kapitel 3 detta haredogörelsen synesav
för olikamening. finns kanskei fall detta DetUD:sär utrymmevart

fråga. emellertid UD:solika delar denna Klartbedömningar i är attav
användning.kommit till Eni begränsad omfattningsakkunskap bara

funnits inomhandfallenhet häriögonenfallande illustration till den som
angåendeförfrågan översände denPUmordutredningen denär som

förfrågan UDunderrättelseorganisationen CIA,amerikanska somen
åter-obesvarad skrivelsenlämnainte kunde ärgärna göra änannat

exempelkapitel 3. Dettai kapitelgiven Avsnitt CIA ävense
framstår tydligt,tämligenillustrerar vad i övrigt näm-även somsom

inte kommitadekvat kunskapsutbyteför mordutredningenligen att ett
åvilar förundersök-stånd. inte fungerat vältill för dettaAnsvaret att-

ningsledningen.

Överväganden spaningsledningen 1990. Vi harangående byte ovanav
byttsvår spaningsledningen borde hauppfattning redovisat utattsom
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efter det hovrättens friande dom Christer hade vunnit lagaPatt mot
kraft. förvånandeDet i detta påsammanhang ingenär ärmest attsom
allvar tycks ha denna sak 1989-1990. Skälet härtill tordeövervägt vara

ledningsstrukturen för PU och inblandadedeatt ut,som ser som upp-
fattar sina frågaroller, detta inte låg någons bord. Detvar en som

frågaborde varit för rnordutredningens ledning, mordutred-en men
frågorningen har i någondetta inteslag ledning. Förundersöknings-av

ledaren har inget mandat bestämma skall spanings-att vem som vara
frågaledare. iställetDet för rikskriminalen, i sin inteär ärturen som

förundersökningenansvarig för Det kan tilläggas likartade iakt-att
tagelser och reflektioner förhållandenakan beträffande sedangöras
Högsta domstolen försommaren Riksåklagarens1998 avslagit res-
ningsansökan jfr sist i detta kapitel.

Informationsfrågorna. Ledningen för mordutredningen har inte tagit
något samlat inforrnationsfrågoma. Utredningen har tilldragitgrepp om
sig intresse långunder mycket tid. Detta intresseett enormt oavsett-

fråndet kommit media, den breda allmänheten, omgivandeom
myndigheter eller politiska påverkat påhar mordutredningenorgan -
olika många gångerUppmärksamheten försvåratharsätt. arbetet och
arbetsförhållandena. ocksåharDen utlöst affärer olika slag, iav som
sin haft negativ på utredningsförhållandena.inverkantur

Mordutredningens ledning har haft tid sig siggott attom anpassa
beståendetill det och intresset. Eftersom påverkadetta just kanstora

utredningen negativt har funnitsdet skäl fundera informa-överatt om
tionsfrågoma så,skulle kunna hanteras negativa effekter i görligasteatt
mån Några åtgärderförebyggdes. med sikte sådanahanteraatt
påtagligt reella problem har vi emellertid inte kunnat identifiera. Det

så,har varit själv,PU bl.a. sin otydliga lednings-tvärtom att genom
struktur, bidragit svårighetertill sitt sätt att gentemotgenom agera

Ölvebrosdåmassmedia. Vi påtänker bl.a. Hans och Anders Helins ut-
vårentalanden 1994 jfr Informationsfrågor.ovan

Polisspåret. framgåttVi har funnit ledningsansvaret inteattsom
fungerat polisspåret,beträffande det s.k. kapiteloch Det rörse ovan
sig här enligt vad utvecklades Juristkommis-ettom ansvar som som av

9 Samma förelåg dåbeslutsförutsättningar 1997, chefen för rikskriminalen Lars
ÖlvebroNylén beslöt inteHans längre skulle spaningsledare. Beslutetatt vara

någon förfråganföregicks inte till förundersökningsledaren Danielsson,Janav
för uppgivit han, tillfrågad,han blivit i och för sig inte direktattsom oss om

skulle ha sig detta, de händelser föranledde Nyléns beslut,motsatt attmen som
Ölvebro,dvs det förknippat med förundersökningen inteHansmotsom var var

Ölvebro.något hade rubbat Danielssons förtroende försom
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åviladesionen förundersökningsledningen våroch enligt meningsom
inte förvaltats väl, eftersom vi polisspåret inte har hanteratsattanser

det borde ha gjorts.som

Enskilda uppslag. enskilt vårEtt uppslag enligt mening misskött.är
Det gäller ärendet GH, berörts tidigare i detta kapitel. Ett annatsom
likaledes berört uppslag, "GC", otillräckligt bearbetat.är ännuovan
Bägge dessa sådantuppslag har varit intresse för utredningen deattav

föremålborde ha varit för mycket aktiv uppföljning och styrningen
från förundersökningsledningens sida. Beträffande viGC finner det

såtveksamt skett, medan det beträffande GH tydligt det inteär attom
skett. Av vad uppgivits för från förundersökningsledningenssom oss
sida rörande för utredningen fåi den delen har vi inte kunnatansvaret

klar bild för vad. Bilden har varit förvirrande.ansvaraten av vem som
Vi bägge dessa uppslag, särskilt GH, exempel attser men som
ledningsstymingen varit bristfällig vid för mordutredningenäven
centrala utredningsinsatser.

Rollfdrdelningen

så såvälDet förundersökningsledningen polisenattsynes vara som
finner det naturligt de olika organisationer för olikautgöratt som svarar
delar mordutredningen eller för den olika Att dettasätt. ärav svarar

ansvarsförhållandena svårbelysta behöver inteägnat göra utvecklas.att
förDet placera i uppstårdet mellanöppnar att ansvaret utrymme som

dessa bägge organisationer, dvs. det hamnar "mellan stolarna.
När vi till förundersökningsledningen spaningsledningenoch ställt

frågan: har för detta brott klaras upp har de bäggeansvaret attvem
Fråndet fömndersökningsledningens sidaär harsvarat, att gemensamt.

därefter tillagts, förundersökningsledaren har det slutligaatt ansvaret.
Så måste också förhålladet sig; det följer förundersöknings-attav
ledaren enligt lag leder förundersökningen. Gemensamt kan ansvaret

såtillvida, alla frågaarbetar med denna harattvara som en som ansvar
för framgångsrikt. såvälarbetet blir Men det reella det formellaatt som

för detta mord skall klaras ligger förundersöknings-ansvaret att upp
ledaren.

I praktiken de verksamma med brottsutredningsarbetetärsynes som
ansvarsfråganemellertid inte uppfatta på det sigdesätt säger göra.som

Om förundersökningsledningen fullt konsekvenserna dettaut tog av
skulle den och lägga sig i polisarbetet sättstyra ettansvar som

ganska skulle kunna samarbetsklimatet leda tillochäventyrasnart
motsättningar liknande dem utredningsåret.uppkom det första Detsom
torde skälen till frånledningsansvaret förundersöknings-ett attvara av
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ledarens sida med distans. Konsekvensen blir förundersök-utövas att
ningsledaren för saker han eller hon valt inte elleratt styraansvarar
lägga sig Det kan sig sådant Vårorättvist utkrävate att ett ansvar.
uppgift emellertid granska utifrånmordutredningen de formellaär att
förutsättningarna och enligt dem förundersökningsledarendetär som
bär det övergripande ledningsansvaret. Historiskt det dessutomärsett
så den "åklagarnaJuristkommissionen kallade underatt grupp som
första utredningsåret tilltagande förespråkademed kraft lednings-att

skulle ligga hos ocksådem. Det blev resultatet regeringensansvaret av
beslut Påden 5 februari 1987. fastslog de granskande kom-sättsamma
missionema det förundersökningsledaren skulle ha dettaatt var som

åklagaren leder förundersökningen med polisen biträde,ansvar som
det uttrycktes Parlamentariska kommissionen. denMotsom av

bakgrunden finns det goda skäl belysa hur detta förvaltades,att ansvar
sedan det tydligt placerats där.

vårtVi har under arbete fört vissa diskussioner med förundersök-
ningsledningen angående förundersökningsledarens jfrroll kapitel 2.

utgångspunktSom har vi haft beskrivning förreden förunder-en som
sökningsledaren i mordutredningen K.G. Svensson hannär ut-gav

Ämnetfrågades inför den Parlamentariska kommissionen. i dennavar
delen möjligheten dela förundersökningsansvaret och det kom-att var

frågomazmmissionsledamoten Thorbjörn Fälldin ställdesom

alltsåFälldin: l normalfallet det mycket ovanligt ledningen för för-är att
undersökningen åklagaredelas mellan polis och

Svensson: Om det sakligt Mångadet inte alls ovanligt.ärrentman ser
gånger händer det vid spaningsmord det uppslaget kommer efter detatt ena

Åklagareandra. kopplas in anhållnings-hämtningsbeslut ellerettgenom
beslut. Sedan visar det sig det och släpper vederbörande,äratt snett, man

dåoch tillbaka spaningsstadiet igen, där det polisensär sakär attman
Åklagarinsatsema berg- dalbana:och harär närspana. som en man en

misstänkt återarbetet och det blir spaningsmord fallerär närtopp, ett
åldagarinsatsen tillbaka, sedan kommer dåmisstänkte och blir detnästa

sak.samma

förståttFälldin: Jag har detta bild samarbetet du beskriver,äratt en av som
hur det med det formella ansvaretärmen

Svensson: formella åklagarenDet vilar det alldeles riktigt.äransvaret -

Att döma frånvad uppgivits för förundersökningsled-av som oss
ningens sida finns det för olika tolkningar förundersök-utrymme av

0 frånProtokoll utfrågningParlamentariska kommissionens med K.G.
Svensson den 25 januari 1988.
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förundersöknings-nuvarandeningsledarskapets innebörd. Enligt den
åklagaren enligt denaktivledningens uppfattning skall änvara mer

emellertiduppfattning hade. Danielsson harK.G. Svensson Jan sam-
måste utredningsarbetet ochtidigt för uppgivit skilja mellanattoss man

åklagaren inte ispaningsarbetet. utredningsarbetet har roll,I en men
distinktionsinspaningsarbetet. Som vi det detta tillär art sammaser

förespråkad aktivi-den K.G. Svensson gjorde, gradenäven om avsom
från åklagarens skilja sig mellan dessasida kan synsätt.tet
Vår åklagaren förundersök-grundläggande iakttagelse är att som

för delarintresserar sig olika mycket olikaningsledare sakligt sett av
för helheten. K.G.utredningsarbetet, likväl Närdet totala men ansvarar

förundersökningsledare intesin tid uttalade hanSvensson att som
kontrollerade, dettaville ansvarig för polisarbete han inte varvara som

formellt för detta. Menjuridiskt tvivelaktigt, eftersom han hade ansvar
till förundersök-i sak begripligt. ledde bekantdet Det attvar som

så,uppfattades K.G. Svenssonningsledarskapet delades. Delningen att
för Vadoch Holmérledningen för Viktor G-delen Hans resten.tog

åklagaren för deninneburitdetta i sak kan hasägas togatt ansvarvar
nått utredningsstadium, därförundersökningen hade detdel somav

åklagaren polisen fortsattehar naturlig roll spela,att att an-en mer men
sådant åklagaren inte lägger sigför normalt Denna upp-svara som

alltså ijuridiskt felaktig, varmed rättsläget,delning befanns sedermera
mån klargjordes.den det varit oklart,

så alltfort, enligtemellertid fortfarande oklart ochSakläget ärvar
åklagarenvår stadfástasbedömning. ordning kommitDen äratt attsom

sådant hanformellt skall förförundersökningsledare somansvarasom
inblandadefacto inte kontrollerar, och deeller hon de parternasom -

åklagarenåklagare skall lägga sig Detpolis inte helleroch attanser-
kongruenta,formella och det sakliga intebetyder det äransvaretatt

spänningar och oklarhetervilket i sin lägger grunden för de brister,tur
förelågVi denna oklarhetvi iakttagit och redovisat attansersom ovan.

då motsättningarspelade avgörande roll för deredan 1986, den somen
också då möj-därefter motverkatden förelegat ochuppstod, attmen

effektivtydligt bedrivaligheten under samlad ledning ochatt ansvar en
mordutredning.

RiksåklagarenSärskilt om

såinte fungerat väl detledningsansvaret för mordutredningenAtt som
dualis-funktion den ställvis oklaraborde ha gjort inte enbartär aven

också med huri regelverket och utövad praxis. Det har göraattmen
förundersökningsledarskapet har utövats.
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underförundersökningsledningenpåtaladeJuristkommissionen att
sådan led-kollektivt1986 hadeClaes Zeime hösten utövats attutan en

underströkJuristkommissionenstöd i lagen.ningsform hade att en
åklagare.inteförundersökningsledare,åklagare skulle grupp avenvara

ledarskapet ochtydligheten imedhar dettaSakligt göraattsett
åklagama fortsattiakttagitansvarsförhållandet. emellertidVi har att

kollektivamindrei ellerförundersökningsledarskapethanteraatt mer
vår gransk-frågeställningar idyktBeträffande fleraformer. uppsom

åklagare vadgjortsåledes vilkenvisat sig oklartning har det etc.som
exempelillustrativtangående GH. Ettuppslagetkapitel 7se t.ex.

författades i "jag-1997.december Denresningsansökan den 5utgör
Vifeminte mindreundertecknadesform, än anserpersoner.avmen

ledarskap.till otydligthar bidragitkollektiva arbetssättdetta ettatt
beträffandeförundersökningsledningenvidareVi konstaterar att

oklarheter i led-exempelpunkter vi tagitflera de upp ovan, somav
före-dessansvarig,uppfattat signingsstyrningen, inte atttrotssom

konsekvensansvariga.sig Dettaformellt ärträdare avenvarauppger
föregående rubrik.på underoklarhet vi pekatgrundläggandeden som

ansvarsförhållandena,klarhet iRiksåklagaren ha skapatborde större
själva verketinträffat 1986. Ihadebakgrund detinte minst mot somav

passivitet,Riksåklagaren visa den ävenhär fortsatthar typ somav
1986.händelseutvecklingenförelåg orsak tillbidragandesom en
förundersök-ladesfebruari 1987beslut den 5regeringensGenom

ledaspolisarbetet skulleRiksåklagaren medanningsledarskapet hos av
beslutetRikspolisstyrelsenVi konstaterarRikspolisstyrelsen. att genom

Ölvebro sin deldelegeradespaningsledaretillHans ansvaretatt utse av
det kanligger och därnormaltnivå operativatill där det ansvareten

avdel-lågDessförinnan ledningsansvaretkraft.med fullutövas en
träffadesmotsvarande beslutrikspolischefen.ningschef Ettunder

förundersöknings-då Danielsson blevåklagarsidan 1996,först Jan
komtidigare. Nuvår skett mycketenligt mening haledare. bordeDetta

påår denligga kvartioförundersökningsledarskapet i närmare att
funktionenarbetskrävanderedan i sigupprätthöll den somsomperson

riksåklagare.biträdande
1997målet aktualiseradesChrister Pfrågan resning iNär motom

något Chefs-åklagarsynpunkt komplicerat.frånformelladet lägetvar
Riksåklaga-förundersökningsledareåklagaren DanielssonJan var

fattasresning kan endastansökabeslutuppdrag. Ett att avomrens
på samtidigt.sitta flera stolarRiksåklagaren, kundedärmed synassom

antalresningsbeslutetinvolveradefått beskrivensakenSom vi ett
emellertid inte be-beslutetRiksåklagaren. Formellt kanåklagare hos

iriksåklagaren BergenstrandKlaspå fattattraktas sätt änannat avsom
förordnadregeringenRiksåklagare inteochegenskapdennes som avav
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förundersökningsledare; det operativa förundersökningsledarskapet var
delegerat.
Som framgått kapitel vi det material framlades iattav anser som

resningsärendet någoninte i betydande, säkerställd grad stärkte demer
redan tidigare föreliggande, rättsligt bedömda, misstankarna mot
Christer P. Att underlag det inför förebringadeHD skulle haett som
kunnat leda till måletresning i Christer P de rättsligamot oavsettvar -
komplikationer förelåg vårenligt bedömning resnings-som av-
materialet orealistiskt. deAtt i utredningen direkt involverade likväl
ville föra saken till ände har förståelsevi för,vägs liksom kanskedeatt

opåverkadeinte sin partsställning. föreliggerDet emellertidvar ettav
särskilt vid avgörandet friande dom skall begärasansvar av om en
uppriven; det därför sådantbeslutär slag anförtrotts Riksåklaga-justav

Från rättssäkerhetssynpunkt det angeläget möjlighetenärren. att att
begära resning till nackdel för tilltalad används bara efteren noggrann
prövning. framgårDet lagen resning endast kan beviljas i klaraattav
fall. Detta knappast sådant fall. Det därför tveksamt denärettvar om
kontrollfunktion Riksåklagaren här fungeradeär utövasatt attsom som
den bör göra.

8.3.4 Rättssäkerhetsfrågor

Vid händelse denna rättsliga garantier tillsätts skydd fören som
enskilda i särskilt hög grad. Intresset klara brottet ärattprov av upp
så det torde oundvikligt i enskildheterstort, att att statensvara organ
går längre vad normalt brukligt.än Likväl finns enligt vårär detsom
mening påminnaanledning det i denna mordutredningatt attom
förekommit rättskränkningar enskilda sådant måstedetsättett attav
konstateras det skydd de rättsstatliga garantiema avseddaatt är attsom

hållit.uppställa inte har fallDe vi i detta summerande sammanhang vill
följande.nämna är

O Bägge utredningsomgångarna Viktor G innefattade rättskränk-mot
ningar denne.av

0 Operation Alfa innefattade rättskränkningar flertalet eller allaav
de berörda.

O De sedermera avslöjade buggningama innefattade rättskränk-
ningar dem hemsöktes och avlyssnades.av som
ÖvervakningenO och den planerade hemsökningen polisman Eav
innefattade rättskränkning denne.en av
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Till detta kommer det konstitutionella regelverket inte heller alltidatt
påfrestningarna.höll för Regeringens ingripande beträffande konfron-

tationema i utredningen Viktor G, genomgåendedess tillstödmot
polismakten under den tid föregick "operation Alfa och den s.k.som
Ebbe Carlsson-affären påexempel på fråndetta. Ett exempelär en
rättssäkerhetssynpunkt olycklig effekt regeringsingripande iettav
brottsutredningen regeringens beslut dagarna efter mordet tele-är att
fonavlyssna Miro Baresic se kapitel Själva5. beslutet, i det drama-
tiska och ovissa läge det fattades, föremålkan i efterhand till förgöras
skilda juridiska bedömningar, vårknappast kritiseras, enligtmen
mening. följandeDen avlyssningens utsträckning i tid och där-rum var

olaglig och innebar bestämmelser till skydd för rättssäkerhetenemot att
åsidosatta.kom bliatt

8.3.5 Regeringen och brottsutredningen

Med tanke den uppmärksamhet regeringens agerande under det
första utredningsåret tilldrog sig och den diskussion det föranledde har

någotvi böra beröra hur kontakterna mellan regeringen ochansett oss
brottsutredningen Vårfungerat. avsikt inte allmänt disku-är attsenare

regeringens handlande det ligger vårtutanför uppdragtera utan- -
endast regeringen någonhaft roll i själva mordutredningen.om

Vi har i kapitel våra1 redovisat slutsatser de tidigare kommissio-av
granskning det första utredningsåret. Med det perspektivnemas av som

kan våranläggas det bedömning regeringensär agerande underattnu
utredningsåretdet första hade för inte avgörande betydelsesägastor att

för den händelseutveckling kulminerade i utredningens organisa-som
toriska årsammanbrott 1987. Ett utvecklades den s.k. Ebbesenare
Carlsson-affären, vi översiktligt redovisat i kapitel Det hän-som
delseförloppet karakteriserades regeringen justitie-attav genom
ministern sådantaktiv idel hörde till Påmordutredningen.tog en som
flera kan detta händelseförlopp beskrivas fortsättningsätt som en
den sakligt formelltoch olyckliga inriktning utredningsarbetetav som
hade lett fram till Såtillvidasammanbrottet 1987. kan det sägas att
regeringens inblandning i mordutredningen inte upphörde detgenom
beslut fattades den 5 februari 1987.som

För kunna bedöma någotregeringen haft inflytandeatt överom
brottsutredningens bedrivande därefter har vi till början försökt klar-en
lägga förhållithur regeringen sig till mordutredningen. Om vi bortser
från förhållandende hör till den s.k. Ebbe Carlsson-affären ochsom

granskats i ordning, utgångspunkten dåden naturligaärsom annan
beslutet februariden 5 1987.
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dokumentationefterfrågat för beslut ochVi har underlaget detta
emellertid enligt uppgiftuppföljning. finnsdess eventuella Detöver

från i regeringskansliet ochJustitiedepartementet inget underlag sparat
återspeglar uppföljning beslutet, medhandlingarheller inga avsom en

8 1988 upprättadför inom Justitiedepartementet denundantag marsen
Riksåklagaren Riks-kortfattat för hur ochpromemoria. redogörsDär

avslu-organiserat arbetet. Ipolisstyrelsen vid den tidpunkten hade ett
organisa-Regeringens kontakter medtande stycke, under rubriken

tionen följande.sägs

spanings- och utredningsarbetet harInfonnation till regeringen läget iom
gång månaden.åklagarna i Vid inforrna-polisen ungefärlämnats och enav

statsråds-statssekreteraren itionssammanträdena har justitieministem och
också statssekreteraren i justitie-närvarande. regel harberedningen varit I

åklagarenheten deltagit ichefen för polis-departementet och och samman-
helhethar regeringen i dessVid tillfälle i början 1988trädena. ett av

informerats.

frågor vilka kontakterställt till JustitiedepartementetVi har om som
svårt Några hand-därefter förevarit. har visat sig klarlägga.Detta att

på vårasådana finns inte. Somlingar dokumenterar kontakter svarsom
från regelmässigafrågor uppgivitshar i stället Justitiedepartementet att

förtillfällen har företrädare PUkontakter inte förekommit. Vid enstaka
den aktu-justitieministem och hennes medarbetare underinformerat

Hellsvikårs Freivalds och Gunperioden, efter 1988 val, har Lailaella
in-förekommit statsministerninnehaft befattningen. harDet även att

detta slaggår efterhand fastställaformerats. inte iDet när mötenatt av
eftersom ingavilka och vad avhandlats,ägt närvaratsom somrum,

periodminnesanteckningar gjorts. Under denprotokoll förts och inga
Sydafrika-spåret 1996 och börjanaktuellt, dvs. underdet s.k. varsom

justitie-delvis slag, eftersom1997, förekom kontakter annatav av
då i Sydafrikaför via diplomatiska kanalerministem engagerade sig att

ocksåutredningsåtgärder. därvid in-förekomunderlätta PU:s Det ett
och har vidareformationsutbyte mellan Justitiedepartementet PU. Det

Riksåklagarenpåpekats meddelatdet kan ha förekommit attatt rege-
förestående i utredningen,ringen viktiga händelser r1ärt.ex. res-om

ningsansökan skulle inges 1997.
Från Riksåklagarens med regeringensida uppgivits kontakterhar att

gåråren, hurdet inteförvisso har förekommit under sägaatt attmen
många deltagit och vadde vilkade varit, när ägt som av-rum, som

Från Riksåklagarens sidaeftersom saknas dokumentation.handlats, det
gånger,frågan kunnat erinra sigefter det vi ställt flertalhar ettattman,

då under 1996-tillfällen kontakter förekommit; samtliga ägdetre rum
Sydafrika-spåret.samband med1997 och hade
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frånutgått detRiksåklagaren harochBåde Justitiedepartementet att
beskrivas ellersiginte kankontakterförekommit varenumerasom

egentligeni denna delvåra efterforskningar ärResultatetbeläggas. av
sigi och fördokumenteras. Dettasådana inte ärkontakterendast att

från beslutethandlingarnasaknadeförvåna. Jfr de attävenägnat att
grund-måste höra tilldetkapitel 5. DelsBaresic,Miroavlyssna se

"institutionelltupprätthålla visstförvaltningskulturläggande ettatt
regeringensuppmärksamhetmed tanke dendet,minne. Dels borde

tilldragitbrottsutredningenmedarbetetolika delaragerande under av
redovisakunnamöjlighetensäkerställanaturligtha varitsig, attatt

ärendet.kontakt medfortsattaregeringens
Även ochregeringenmellansåledes förekommit kontakterdetom

vi ingetharpreciserasinte kanförundersökningsledningen numerasom
frångivitsifrågasätta helhetsbilddenförunderlag sammantagetatt som

förekommit. Detintenågra regelmässiga kontakterbåda håll, dvs. att
användaförengagemang"intensivaregeringensbetyder attatt -

utredningsåret och defrån förstaformuleringJuristkomrnissionens -
året successivtfrån det andramånadsvisa träffarnaregelbundna, upp-

huvudsakligenJustitiedepartementetinklusiveregeringenhört samt att
informations-sporadiskamassmedia och deviautredningsarbetetföljt

förekommit.träffar kan hasom
enlighet medioch PUså regeringeni fallinnebärDetta ageratatt

den 5regeringsbeslutenSyftet medgäller.rollfördelningden som
återskapa denvarithamåste bland1987 nämligenfebruari attannat --

detutveckling underhändelsernasrubbatshadeordning genomsom
utredningsåret.första

exceptionellaifrågasättas inte deoch för sigkan iDet rege-om
tid vadunder längrefrån följtsborde ha än1987ringsbesluten somupp
konstitutionellbevaradvidtorde detfallet. principha varit I ensynes

myndigheternaårs utpekadebeslutde i 1987rollfördelning somvara
något fungerarinteuppmärksamhetregeringensfästahar somatt om

aktivtsakregeringensintealla händelserbör iförutsatt. Det attvara
detregeringenbedrivs. Görbrottsutredningenskildhurkontrollera en

förekomrollsammanblandningolyckligauppstår slagsrisk för det som
Carlsson-s.k. Ebbeutredningsåret under denochförstaunder det

detskeddedetnaturligtvis hävdasSamtidigt kan detaffären. att som
ovanligasittoch regeringenåret ogjort,inte kanförsta göras att genom

ocksåpåskeendetingripit igång hade sättför allabeslut ett somen
vår uppgiftförutanföremellertidmåste fallerföljas Det attramenupp.

i detta.fördjupa oss
påvisatsammanfattningsvis inteharVår i denna delgranskning att

sig iotillbörligt lagtstyrt ellerpå något skulle haregeringen sätt
erhållit utred-tycksinformation videndömabrottsutredningen. Att av
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ningen mordet statsminister Olof Palme i detta hänseende haav
blivit alltmer lik vanlig brottsutredning allteftersom åren gått.en

8.4 Vissa perspektiv påverkarsom

bedömningen utredningsarbetetav

Åtskilliga de synpunkter på utredningsarbetet anlagtsav som ovan
utgår från det frågavarit vanlig svårehuru omfattandeatt ochom en
brottsutredning. En rättvis värdering förutsätter emellertid att man
också beaktar denna utrednings unika karaktär. vårFör del gäller viatt
granskar utredningsarbetet efter omorganisationen 1987. Det arbete

nedlagts därefter kan dock inte bedömas oberoende detsom av som
hände under det första utredningsåret.

En utredning statsministerrnord tilldrar sig vidareett ettav mass-
medialt intresse i sig innefattar stömingsmoment. Ett antalettsom stort

har i detta fall sig personligt, uppgiftlämnare,engageratpersoner som
privatspanare och kritiker utredningsarbetet. Detta har väsentligenav
varit godo detektiven allmänheten fått tillgånghar åtskilligtillav -
information också stömingsmoment, bl.a. det in-ett attmen genom-
gående infonnationsflödet helt enkelt svårhanterligtblivit och genom

Åtåtskillig kritik upplevts ovederhäftigatt har arbetet.störtsom som
detta har inte mycket bort eller kunnat det utslag detgöras är av nor--
mala livet i demokratisktöppet, samhälle förekommandeett men-
stömingsmoment måste likväl in vid bedömningenvägas utred-av
ningsarbetet.

Åtskilligt verkar naturligtvis typiskt i riktning.annat Detsett motsatt
har redan allmänhetens benägenhet iakttagelsersagts att att rapportera av
intresse i fall detta underlättas den offentliga nyhetsförmed-ett som av
lingen och debatten kring händelsen. Alla tänkbara har vidareresurser
ställts till utredningens förfogande. Sammantaget det därför inteär
självklart det skulle behöva svårare klara spanings-att att ettvara upp
mord landets statsministernär offerär än annars.

förutsätterDet dock det inledande arbetet fungeraratt normaltett
och kunskapsinhämtningensätt i anslutning till brottetatt resultat. Iger

detta fall så.det inte De missgrepp och rnisslyckanden kantadevar som
det första utredningsåret begränsade mycket påtagligt möjligheten att
nå framgång med det utredningsarbete vid därefter. Vissatog typersom

"spår svåra följa med aktivt utredningsarbete såefterattav var upp
lång tid. fårDet sådanagälla brottshypoteser där gärnings-t.ex. anses

kan ha lämnat landet relativt kort tid efter brottet. denantas Imannen
meningen den utredningsorganisation tillträdde 1988 hänvisadvar som
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alldelessådant gick utreda,fortfarandeutredatill oavsettattatt som
Även utredarnaönskvärthade varitvad göra.att omannarssom

de därförförutsättningslöst tordeochefter arbeta "brettsträvade att
framkomliga.utredningsvägarvilkadelvis ha ännustyrts som varav

svala intres-mån förklara tillnågon till PU:si bidrakanDetta att synes
konspirationer.internationellainnefattarför brottshypoteser somse

påverkatmåsteutredningsåret haförstaHändelsema under det även
förtroendeskadordeinte minstarbetet andra sätt, upp-somgenom

ocksåemellertid denväsentligaste effekten ärkom. Den mestsomvar
från förstadetutredningsresultatetdetuppenbar, nämligen att magra

framgångnåsvårt utsikternaochåret fortsatta arbetetgjorde det att
små.

både inför fram-från offentligt ochsidaofta PU:sDet har oss --
förutsättningslöst.ochhållits bedrivits just "brettutredningsarbetetatt

förhåller sigbeskrivning. detmånga riktig MenDet sättär en
faktiskti det arbeteså lätt kan konstaterassamtidigt vilket som-

från sammanhangockså sida i olikaPU:sbedrivits och vilket attsagts -
begåttssannolikt mordetbedömer detPU att ensamav ensom mer

konspira-planlagdoplanerat,gärningsman, änagerat engenomsom
första handutredningsarbetet ivår bedömningsamladetion. Det är att

lösningarsådan inte andralösning. innebärinriktat Detvarit atten
tillsådana gjortsinga hypoteserelleralltid betraktats uteslutna attsom
påi arbetet legatinnebär tonviktenföremål utredning. detför Men att

jämförelsevisgärningsman ochensamagerandefinna attatt meren
riktningutredningsåtgärder riktningen ii denned änarbete lagts mot

varit planlagtskulle hainnebär mordetbrottshypoteser ettattsom
eller sätt.annat

uti-bedömasutredningsarbete kan inte änInriktningen annatettav
alla teoretisktprioriterafrån ingen anledningfakta. finnskända Det att

sannoliktDetbrottshypoteser ärtänkbara sätt. mersomsamma
in-prioriteringsannolikt. PU:småste mindreföre det är avsom

till sintydlig,till singärningsman"riktningen "ensam ärart mensom-
utifrån ialltså vadmåstesvårbestämd bedömasgrad ganska som-

mening sannolikt.denna är
dettasannolikheteringående fastställai syfteanalyserMer att av

denutförligautredningsarbetet Den ärslag kom in i mestsent. som
tydligt i riktningen "ensampekarbrottsanalys. Dengjordes i GMP:s

i sambandsynpunkter PUha gällt degämingsman. Detsamma synes
odokumenteradefrån deFBI och över-inhämtademed detta arbete
granskning och kvali-spaningsledningen. Dengjortsväganden som av

någontillkapitel leder intedel 7tetssäkting vi utfört i denna se av-
ochdelalltså prioritering i dennaPU:sslutsats. Vivikande att varanser

sakligt grundad.är
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Detta innebär, för tydlighetens skull, inte vi mordet nöd-att attanser
måstevändigtvis begåttsha ensamagerande gärningsman. Vadav en

kan konstateras PU inte haft anledningär prioritera brotts-attsom att
hypoteser innefattar konspirationer skilda slag före dem medsom av

gärningsman, inte heller utesluta möjlighetenattensam men av en
konspiration.

En synpunkt framkommit vårunder granskning PU:sär attsom
måstearbete bedömas olika beroende huvudspåret efter 1988,om

dvs. misstankarna Christer det eller inte. kanär Deträttamot
emellertid inte rimligt bedömningen professionelltgöraatt ettvara av
utredningsarbete sådanaberoende hypoteser. Det skulle i praktikenav
betyda frågan utredningsarbetets ståkvalitet finge såatt öppenom
länge brottet ouppklarat. Precis frågandetär gällernärsom om ensam
gärningsman förhållandei till måstekonspiration det relevanta för
bedömningen faktaunderlagdet framkommit hur dettasamtvara som
tolkats och för arbetet.använts att styra

Däremot sådet PU:s såvälär vägval det gäller huvudin-näratt
riktningen gärningsman, den tidvisa inriktningenensam som
Christer stöds de utredningsresultat framkommit och deav som ana-
lyser kan dessa. Detta har indirekt ocksågöras betydelse försom av
bedömningen den relativa nedprioritering PU gjort brotts-av som av
hypoteser innefattar konspirationer liksom, mån,i mindre för be-som
dömningen den eventuella nedprioriteringen andraav av ensamma
gärningsmän. Detta betyder de brister påtalatvi beträffandeatt som
dessa delar utredningsarbetet måste förhållandei till vadav ses som
objektivt framkommit.

Förutom dessa relativiserande måsteperspektiv det emellertid även,
från absolut synpunkt, konstateras åtskilliga de missför-attmer av
hållanden och brister påtalatvi fundamentalt slag. för-är Detsom av
håller sig så,tveklöst det förutom huvudinriktning huvudspår,ochatt
också funnits mycket inte gjorts.görautrymme att annat, som

8.5 Brottsutredningens organisation efter
Högsta domstolens påavslag
Riksåklagarens resningsansökan

Synpunkter liknande dem vi redovisat beträffande den polisiärasom
organisationen efter friandeden domen Christer kan anläggasPmot
brottsutredningens organisation efter den 28 maj 1998. hadeDet enligt
vår mening varit naturligt brottsutredningens organisationomprövaatt
efter den för utredningens del genomgripande händelse avslagetsom
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sådanNågon omprövning har inte skett,resningsansökan innebar. utan
Frånbemanning. PU:sarbetet har fortsatt tidigare, med sammasom

någrafinns föreliggande planersida har uppgivits det inteatt
förvånande. tydliggjordesGenom resningsansökanförändringar. Det är

tillframskymtat tidigare och sedermeravad ävenäven sagts osssom
från länge baraförundersökningsledningen, nämligen det sedanatt

"spår "är det inte Christer Pfinns bedöms substantielltett som som
begått Samtidigt innebarvi ingen aning mordet".har om vem som

åtskilligt utredningsmaterial rättsligtavslagsbeslutet, bl.a. attgenom
för domstolsprövning i dettaförbrukades, tröskelnsett att en ny

höjdes ytterligare.utredningsuppslag
Såväl förhållandet det materialet inte Högsta dom-det att nya av

RÅ,lika det uppenbarligen gjordesstolen värderades högt somsom av
vår påverkamening dendetta höjdes borde enligttröskeln sättatt

åtrnin-utredningens inriktning och organisation. Att arbetetfortsatta
inget hänt tyderi sina former likväl fortsätter "somstone yttre om

på i sina former och vissorganisation stelnatPUnärmast attatt ensom
också finnas föreställninginstitutionalisering inträtt. Det verkar en

gåinte skulle för sig minskadet opinionsmässiga skäl att ut-attom av
omfång.kvantitativaredningens

vår organisationenvarit uppgift särskilt studeraDet har inte att som
sådan vårt hur arbetetoch inte heller uppdrag anlägga synpunkteratt

anmärka, det inteframöver skall bedrivas. Vi dock böra att terossanser
inrikt-sig den nuvarande organisationen ochsig rimligt tänkaatt att

bestå lång framöver preskriptionkunna under tidningen skulle
år välgrundad resursprioriteringinträder i 2011. ingenDetmars vore

effektivt för mordutredningens del.och antagligen inte heller
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