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REKONSTRUKTION

Rekonstruktion

F ör att kunna analysera ett brott är det nödvändigt att ha en så klär uppfattning om
förloppet som möjligt. I vårt arbete har vi vinnlagt oss om att, sådetaljerat som

möjligt, kartlägga de händelser som föregick skotten på Sveavägen. På detta sätt
klargörs möjligheter och förutsättningar för en grupp av gärningsmän eller en ensam
aktör. Vidare är det möjligt att göra sig en föreställning om hur det faktiskt gick till när
gärningsman och offer träffades. vilka risker gärningsmannentagit samt en uppfatt-
ning om andra relevanta fakta som kan bidra till en djupare förståelse av detta brott.
I viss mening kan detta kallas för en rekonstruktion, om än inte fysiskt. De fakta som
presenteras är naturligtvis ett urval ur den ofantliga mängden av fakta som finns i ut-
redningsmaterialet. Vi har inte tagit med information som särskild analys visat vara

sista dagen i Palmes liv. Meningen med vårt arbete harju varit att skapa överblick|
ett svåröverskådligt material. Vi är förvissade om att urvalet, i allt väsentligt, skildrar
förhållandena sådana de faktiskt var.

Det innebär inte att övriga upplysningar, som finns i det digra materialet skulle vara
irrelevanta. Somlig information är av det ointressanta slaget därför att den beskriver
orimligawförhållanden.Men somligt är så vagt att den vidare utredningen inte kunnat
komma till någon lggnklusion angående—dessa informationer. Även alla dessa vaga
informationer har vi försökt skapa ordning i, men det visar sig inte vara möjligt att få

» ett logiskt sammanhang| dem, till stöd varken för konspirationshypoteser eller andra
I.h.ypoteser Varje_sådan information har ändock diskuterats | detalj. Denna slutrapport
skulle bli orimligtläng om all sådan information diskuterades ingående.

De sista månaderna
Sedan socialdemokraternavunnit valet| september 1985 fortsatte Palme sitt arbete
som tidigare. Det beskrivs dock att han under senhösten tidvis tedde sig håglös eller
nedstämd men han hämtade sig och tedde sig mot slutet av året som han brukat.
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Tillståndet kan knappast beskrivas som en depression utan ter sig som en ganska
vanlig reaktion på en hård arbetssituation.

Under slutet av 1985 och början av 1986 ägnade Palme mycken tid åt Bofors va-
penäffär med Indien, som kulminerade i resan till Indien i januari. Detta diskuteras
närmare på sid 40.

l Palmes privatliv synes intet anmärkningsvärtha hänt under hans sista månader'|
livet utöver den inverkan Harvardaffären hade.

De sista veckorna
De följande tabellerna och tigurerna beskriver Olof Palmes aktiviteter, som de kunnat
rekonstrueras, frän jultid 1985 till hans död. De baseras på den agenda hans sekre-
terare förde och som Lisbeth Palme senare kompletterat. Därutöver har rapporter
från livvakterna använts från tiden 15:e januari och framåt. I referenskolumnenfinns
hänvisning till det dokument i utredningen som informationen hämtats från.

DECEMBER 1985

Dat Dag Aktivitet Ref
26 To FamiljenPalme går på Dramaten. Olof Palme tilltalas D 6225

bryskt av en annan teaterbesökare

JANUARI 1986

Det
"

Dag Aktivitet Ref
1 On —-

2 To Palme vistas på Harpsund. T 116-E
3 Fr Olof Palme far till Stockholmmed polisbil och kommer T 116—E

åter på kvällen till Harpsund i polisbil.
4 Lö Harpsund. T 116—E
5 Sö Harpsund. T 116-E

.

6 Må Harpsund. Palme åker till Stockholmmed egen bil på T 116—E
eftermiddagen.

7 Ti
& On Olof Palme åt middag hemma. T 116—E
9 To
10 Fr
11 Lö
12 Sö
13 Må
14 Ti Olof Palme på möte med Solna arbetarekommun på T 116—E

kvällen.
15 On Palme reser till Indien, Arlanda 17.05. T HSE
16 To Indien T HSE
17 Fr Indien T 116-E
18 Lö Indien T 116—E
19 Sö Indien T 116-E
20 Må Indien T 116-E
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.. . . Mönstret i Palmes rutiner framgår av figurerna 4 och 5 i dessa fi urer är da ar
» Det ar forst fr o m 15/1 som det finns någorlunda fullständiga uppgifter om Palmes
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.
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.rutiner. Ur ett helhetsperspektiv Määttä självfallet varit önskvärt att mer komplett mfted okanäia förhallanden.sammanfordaömed de dagar Palme inte hade Iiwakter,information varit tillgänglig för flera månader tillbaka. Vår avsikt är dock, i första hand e ersom et mest sannolika ar att han "ite hade kontakt med Iiwakterna dessa
» att fÖrSÖka visa vil 'akttagelser öve r .._v£alm_ekunnaLgöramnder den sista dagar. Debetecknas med blå staplar. De gula staplarna anger dagar då PalmeX” tiden. För detta syfte torde a sex veckorna vara tillräckliga gick med Iiwaktermedan de roda punkterna anger vilka dagar han var bortrest.De gröna punkterna betecknar dagar då Palme anges ha varit hemma.

Morgnar 15/1 - 28/2

._Å

Utan livvakt Med livvakt Okänt Hemma Bortrest

& MorgnarEl Kvällar I Sena kvällar

[Datum1517192123252729312 4 6 810121416182022242628
; Utan LV Med LV Bortrest Hemma
! _ l:] . .. __

Figur 3
Figur 4

Av figur 3 framgår att, av Palmes 45 sista dagar i livet, promenerade han till och
från arbetet oftare än att han eskorterades av livvakter. Kategorin sena kvällar
avser tillfällen när han gick ut igen efter att ha kommit hem från arbetet eller
tillfällen när han kom hem sent. Vid dessa tillfällen var det i stort lika vanligt atthan hade Iiwakter som att han inte hade det. För några dagar är det okänt
huruvida han hade Iiwakter. Vid några tillfällen anges att Palme var hemma i

bostaden men det kan inte uteslutas att han ändå gått ut och då utan Iiwakter.
För ett relativt stort antal morgnar och kvällar är det inte tillämpligt att ange omlivvakterna var på plats eftersom Palme var bortrestdessa dagar.

Av fredagkvällarna, exklusive 28/2, under 1986, är det okänt vad Palme gjorde ,två av dem, bägge ijanuari. Av de återstående sex var han bortrest under två, ]lämnades sent på kvällen av livvakterna vid apotekshörnan två fredagar och varhemma de resterande två. Av de fyra sista fredagarna var han hemma två utanatt gå ut på nytt. De övriga två kom han hem sent på kvällen i sällskap med liv-
vakterna.

Det mest anmärkningsvärda är hur ofta Olof Palme promenerade utan liwakter
till och från arbetet. Vidare framgår att Palme relativt sällan gick ut efter att han
väl kommit hem.

) / ) .) .)
De sista veckorna . 51

; .rap—fw?,—?zäjsr'x,:melagmäängw,..,,7wwqåemwfw,”,,,.,-,...__x_. ,, .. ___..._.... .. .. _. .. .

2.5... R—ekonstruktion



.. . nanm—'- va.—v

REKONSTRUKTION

Kvällar 15/1 - 28/2.
:

l nats-;s. |. 0 | | | )

jDatum1517192123252729312 4 6 810121416182022242628 '

Utan LV Med LV Bortrest Hemma_ |: 0 .

Figur 5

Det finns inte något regelbundetmönster i Palmes rutiner. Periodermed Iiwakter
föregås och efterföljs naturligtvis alltid av perioder då Palme gick utan dem till
arbetet men antalet konsekutiva dagar utan liwakter är oförutsägbart. Däremot
är det ju mycket tydligt hur ofta han rörde sig kring bostaden utan Iiwakter.

Sex veckor är naturligtvis en lång tid för övervakning men även om denna tid
förkortas till en eller två veckor kan det konstateras att Palme ofta rörde sig i

området kring bostaden utan Iiwakter och ett flertal tillfällen att gå till attack har
funnits. SäIEWM—ääjumamjmawides. Likvärdiga eller] 33
bättre förhållanden än 28/2 var för handen! ' '

L"

Den sista dagen
I det följande avsnittet har relevanta händelser ställts'i kronologisk ordning. Ofta
har en händelse inte kunnat tidsbestämmas men i det övervägande antalet fall
har det varit möjligt att fastställa vilka händelser som inträffade före respektive
efter. På det sättet har en sekvens kunnat fastställas.Varje händelse har fått ett
nummer och ställts inom ett tidsintervall, inom vilket det inträffat. De siffror som
finns i sekvensnummerkolumnen(Sekvnr) härrör från ett tidigare skede av vårt ”Larbete. Av tekniskaslgäjar avbrott uppstått i en kontinuerlig sifferserie. De står
dock i konsekutiv stigande ordning. i korsreferenskolumnen används dessa se-
kvensnummer för att länka händelser som

&
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har beröring med varandra. ! referenskolumnen anges från vilket dokument i

utredningen informationen hämtats.

Signalemenlslnformation har inte medtagits i tabellen. Den Hnns istället i ta-
bellen på sid 125 f. Sekvensnummerfrån nedanstående tabell används även i

signalementstabellen. Uppgifter från rekonstruktionstabellen, som använts i

signalementstabellen, har markerats i korsreferenskolumnen med "TAB" +
sidhänvisning.

Förmiddagen - eftermiddagen

Tid Sekvnr Händelse Korsref Refnr
08.00 059 Olof Palme talar i telefon med Jan 0 Karlsson T 8593
08.30 089 Palmes livvakter anländer till apotekshörnan i Gamla Stan. T 9049
09.00 119 Olof Palme lämnas av liwakterna vid Kungl Tennishallen. T 90.49
10.00 179 Liwakterna återkommer till tennishallen T 9049
10.35 209 Olof Palme hämtas vid tennishallen av liwaktema. T 9049
10.40 219 Olof Palme besöker Ströms herrekiperingi hörnan T 9049

Kungsgatan-Sveavägen,.zisällskap med en av Iiwakterna.
11.00 239 Olof Palme anländer till Rosenbad. Liwakterna har ingen T 9049

ytterligarekontaktmed honom.
11.30 269 Olof Palme träffar Irans ambassadör. TB V”"I ., 12880
1200 299 Olof Palme deltar i fondmöten. 1. T 8863
13.15 374 Olof Palme äter lunch. T 8518
14.00 419 Mårten Palme ringer sin fästmö och diskuterar ett eventuellt T 2-B

biobesök under kvällen.
424 Lisbeth Palme talar medj_imerom ett eventuellt biobesök T 143-1 't"

under kvällen. Filmen som det talas om är "Mitt liv som
hund", som går på Spegeln. Samtalet sker någon gång
under eftermiddagen på Lisbeth Palmes arbetsplats - i

kafferummet.
14.15 429 Olof Palme intervjuas av Ygeman. T 1628

474 Wahlbärj tar foton under intervjun. T 1628
15.00 479 intervjun med Ygeman avslutas. T 1628
15.10 489 Olof Palme träffarNorges ambassadör. T 8518 V
1600 539 Olof Palme möter Grape. ", T 13945 7,
16. 30 569 Olof Palme talar medWilson. T 8518 '
17. 00 599 Lisbeth Palme ringer upp sinWer'angåendeeventuellt T 2-A; T

gemensamt biobesök. 2-B
17.10 609 Olof Palme talar i telefon med Louise Vinge. T 8863
17.15 614 Olof Palme talar i telefon med Göransson. T 8796

619 Mårten Palme köper biljetter på Grand till sig själv och T 2—B
fästmön.

17. 30 629
634 Björn Andersson passerar Palmes bostad utan att T 8415

uppmärksamma något anmärkningsvärt. '

18.00 659 Visningarnaav "Gå och Se" . "Amadeus"och "Ran" börjar 799, L 846—3
på biografenGrand. 81112

660 Olof Palme talar medWilson. '»i T 8518
664 Olof Palme talar i telefonmed Feldt. T 8695

XJ X/
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ca 669 Mårten Palme ringer hemifrån till sin fästmö och berättar att 81012 T 2-B1810 han köpt två biljetter till "BrödernaMozart". Han tror att 689filmen börjar 21.00.
.. . .679 Olof Palme lämnar Rosenbad T 8273 Under farden tl" blografen

» *: Tid Sekvnr Händelse Korsref RefnrKvällen w __

--

ca 810:1 MakarnaPalme går hemifrån. Olof Palme är klädd i grå-blå T 115W (.it/IV 20.35 kostym,mörkt blå rock av raglanmodell,vit stickad halsduk,
mörka handskar. kortskaftadestövlar i mockaskinnnsamtTid Sekvnr Händelse ; KOfoef Refnr brun-svalt pälsmössa. Lisbeth Palme har en mellanbrunca 18. 684 Olof Palme kommer hem. T 8273 mockakappa med brun pälskrage. Kappans och ärmarnas25
nederkanter är pälskantade. Kappan har utanpåliggandeca 18. 689 Olof Palme talar i telefonmed MårtenPal e och berättar att T 2-B sömmar. Hon har vidare en mörkblå halsduk. Okänd30 föräldrarnatalat om att se "Mitt liv som hu d" på biografen huvudbonad.Spegeln.

810:1:2 Vestgaard och Johansson går Västerlånggatan norrut. När 2 811918.45 704 Makarna Palme påbörjar sin middag i hemmet. T 2-B, T de passerar Yxsmedsgränd kommer paret Palme ut ifrån sin'

116 port. Vestgaard och Johansson möter paret Palme och när19. 00 719 Första föreställningenav "BrödernaMozart" börjar på 8124 L 846—3 de befinnersig i höjd med hotell Lord Nelson vänder de sig 'biografenGrand. 228 betalande åskådare. om och ser då paret Palme fortsätta Västerlånggatan '720 En avvikandeman observeras under 19-föreställningenav 814:3:2 L 333 söderut. ! samband med detta ser Johansson en person"BrödernaMozart" av flera orelaterade personer. Mannen som står vid hörnet vid Ignatiigränd.talade för sig själv och kommenterade filmen högljutt. 810:1:3 Larsson och Borchart. två yngre män. går Västerlånggatan 2 8043721 Thunström. som är psykolog, är på 19-föreställningenav TAB sid L 4600 norrut. men en bit efter paret Vestgaard/Johansson. De"BrödernaMozart" tillsammansmed sin fästmö. De sitter 127 möter paret Palme och vänder sig om och ser paret Palmebredvid en man, som avvek från den övriga publiken till bakifrån. Ett kort ögonblick efteråt vänder de sig om återigenutseende. Mannen gav ett obehagligt intryck. Han föreföll och ser hur paret Palme viker in i en gränd.vara spänd och orolig. Han hade på sig ytterklädemch keps 20.38 8102 Mårten Palme går hemifrån. 669. T 2—Bunder filmen. Thunströmvet inte om mannen lämnad:
* 81411biografsalongenföre paret men han har inte minne av att 8103 Lantz ser paret Palme på Stora Nygatans västra del. vid 2 8031någon lämnade salongen under föreställningen.Mannen är nummer 22. Han såg aldrig paret komma ut från någoninte identisk med den man som beskrivs i 720. gränd. Han såg inte heller någon som kom efter paret.19. 30" 749 Carlbomser en man stå ett stycke in på Kåkbrinken med en 2 9077 20.40 810:4 Mellberg anländer med tåg norrifrån till Gamla Stans T- 2 8124walkie—talkie,delvis dold av kläder. banestation. A 7718-ca 769 Dahlgrenoch Noreen passerar Palmes bostad utan att T 8273 419.50 uppmärksamma något anmärkningsvärt. 810:5 Hellberg möter paret Palme i tunneln under Munkbroleden. 2 8124ca 774 Makarna Palme fattar beslut att se "BrödernaMozart" på Målsäg- Han ser även ett gäng ungdomarsom går bakom paret19.50 Grand andeför- Palme.

hör i TR 81016 Myrin ser paret Palme komma in i biljetthallen och gå fram till 806:4 2 859720. 00 779 Olof Palme talari telefon med Toresson. 659 T 8247 spärrarna. Hon blir så koncentrerad på paret att hon inte20.23 799 18—föreställningen av "Gå och se" slutar. |_ 3453 noterar om någon eller några kommer efter, Hon ser inte800 Stark går på toaletten efter att ha sett "Gå och se". Därefter L 844 paret efter att hennes bekant. som kommit med ettser hon en man lutad mot skyltskåpet utanförbiografen. . södergående tåg. kommerfram till henne.
.

söder om entrén, Mannen säg töntig eller fånig ut. gav ett 810:7 Zadruzny, som sitter i spärren i biljetthallen, noterar hur 2 8079konstigt intryck. Hon reagerade för hans ansiktsuttryck. Lisbeth Palme visar kort och hur Olof Palme betalar kontant.Mannen hade ett bonnigt utseende. Inom loppet av 5-20 sekunder efter dem går ingen annan804
.

Olof Palmr- talar i telefonmed Aspling. T 8694 person genom spärrarna.ca 805 Castanedo kommer till Grand och väntar på en bekant 828:1:1 L 6812— 81038 Embrink OCh sällskap kommerfrån KornhamnstorgOCh skall 2 838520.30 utanför biografen till 21.10. A . åka till Hötorget. De går trappan upp mot perrongen men20.33 806z1 Bäckströmanländer med tåg söderifrån till Gamla Stans T— 2 8047 stannar innanför dörrarna i trappan för att undvika kylan. Därbanestation. står en man mittemot dem. De kan inte beskrivavar mannenca 80612 Bäckströmstår i kön vid Pressbyråkiosken. 2 8047 ' trappan tog vägen, när tåget kom.20.34
ca 811:1 Mårten Palmes fästmö anländer till Grand. T 959ca 806:3 Bäckströmbefinner sig på perrongen för södergående tåg. Z 8047 20'40

.. ..2035 20.41 811:2 18-forestallningarnaav "Amadeus"& "Ran" slutar. 659 L 846-320.35 806z4 Myrin anländer till Gamla Stan och observerar två män i 81026. 2 8597biljetthallen där hon ställer sig och väntar på en bekant.
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81113 i samband med att Tammeleht med sällskap gick ut från 93823 L 4598J filmen Ran lade hon märke till en man som stod utanför
biografen. När de återkom 21. 05- 21. 10 stod mannen
fortfarandekvar.

20.42 812:1 T-banetåget anländer till Gamla Stan. Palmes går in iden A 7718-
andra vagnens bakre dörr. 4

20.43 8121111 T-banetaget lämnar Gamla Stan. A 7718-
4

20.45 8121112 Sunesson ser en man utanförGrand söder om entrén. L 6828
Mannen är i 30-årsåldernmörk, sydlänning,klädsel okänd.

20.45 812:113 "Gå och se" börjar. 37 betalande åskådare. 93611 L 8463
20.47 81212 T-banetäget anländer till Rådmansgatan. A 7718—

4
81213 Holm observerar paret Palme på perrongen, går efter dem Z 8193—

och går ibland nära dem för att provocera eventuella A
Iiwakter.

8121311 Andersson sermakarna Palme komma upptill vänthallen EAB
Rådmansgatan 1597—A

8121312 Jadin passerar paret Palme! biljetthallen till Rådmansgatans L 829-A
T-banestation.

81214 19--föreställningenav "BrödernaMozart" slutar. 719 L 848—3
20.50 81311 Senast vid denna tidpunktanlände Jadin till Grand. L 829—A

81312 Lindselius möter makarna Palme på Sveavägen, ser ingen L 1804
person i deras närhet.

ca 81411 Mårten Palme anländer till Grand. 81012 T 2820.55
8142 Makarna Palme anländer till Grand och observeras av herr L 860

Wenneningutanför biografen.

Under biobesöket

Tid Sekvnr Händelse Korsref Refnr
814:3 Landqvist möter Olof Palme i entrén till Grand och hör L 6825

honom tilltala en man.
814z311 Greitz observerar hur Olof Palme går förbi kön och hur han L 6056—8

tillrättavisas av Lisbeth Palme och därefter ställer sig sist.
8141312 Den awikande mannen från föregående föreställning går ut 720 L 838

till höger från Grand utan att till synes observera Palme. Han
fortsätteratt tala för sig själv, som han gjort under hela
föreställningen.

81415 BirgittaWennerlingser en man, som står på tå bakom TAB sid L 860
hennes make, spana in mot foajén, Mannen såg påfallande 127
spänd ut med en intensiv, brinnande blick.

8141511 Lundberg kommer till Grand och ser Olof Palme i kön. L 1110
81416 Moström ser Olof Palme i biljettkön och Mårten Palme L 860—1

utanför.
81417 Feuer ser en man i foajén som gav intryck av att vara ytterst TAB sid L 166

spänd och uppjagad. Mannen betedde sig konstigt. Sökte 127
ögonkontaktmed flera personer i foajén

20.58 816 Lidgard talar med Olof Palme. L 746. L
4600

816:1 Waldén ser en rastlös man i biljettkön med muskulös L 14454överkropp
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20.59 81612 Palme har ännu inte köpt biljett. L 746
21. 00 81613 "Amadeus",29 betalande åskådare och "Ran", 33 betalande 974 L 846-3

åskådare börjar. Palme står inte längre i biljettkön.
817 Falk slutade sitt arbete mittemot biografenstrax före 21. 830 L 859

Ställde sig vid busshållplatsen på samma sida av Sveavägen TAB sid
som biografen. Såg en man vid busshållplatsen som 127
verkade orolig - nervös. tittademot biografen, gick runt och
smög längs husvaggen.

819 Olof och Lisbeth Palme befinner sig utanförbiografenvid L 1110
möbelaffärens skyltfönster.

82011 Malte Eriksson med sällskapobserverar Palme utanförbion, L 1833
sammanstöter med en man som står nära dem vid
möbelaffären.Mannensvarar inte på ursäkten. Eriksson
minns inte hur mannen såg ut.

82012 Lilja, från Malte Erikssons sällskap, ser en man vid biografen 82011 L 1833
stående nästan ute i gatan framför biografen.

21.07 822 Makarna Palme, sonen Mårten och hans fästmö börjar T 243.
samtala utanför biografen.

21.10 824 Makarna Palme ännu inte inne i salongen. L 1110
825 Mårten Palme stöter till en man i vinröd jacka. Möjligen 805, T 2—B

Castanedo. 8211111
82811 Någon gång före föreställningensbörjan observerar Malcus L 1642

med kamrat en man på toaletten som inte nyttjar faciliteten.
De har inte kunnat lämna någon beskrivning av mannen.

828: 111 Castanedo lämnarområdet kring Grand sedan hans vän inte 805 L 6812
kommit.

82812 Landgré och Ålenius ser en nervös man som buffar på L 854
omgivningen.Mannenstår längst fram i kön framför dörrarna
till salongen men när dörrarna öppnas vänder han om och
!? .iar biografen.

82813 Just när ljuset släcks i biosalongentar Löfgren blixtkort på L 853
sin fästmö.

21.15 829 Andra föreställningenav "BrödernaMozart" börjar. 206 938 L 846—3
åskådare .

21.15 830 När Falk åker med bussen klockan 21.15 noterar han att 817 L 859
mannen, som betett srg avvikande. inte var med i bussen.

21.20 831 Ekström kommertillT-Rådmansgatan L 827
ca 832 Ekström kommer till Grand, talar med chokladflickan och L 827
21 ,25 kassören. Foajén är i övrigt tom. »

22.00 874 Brunkebergstunneln läses av Svensk Bevakningstjänst. EH
15383

22.10 880 Lindevall ser en man i entrén till Grand som håller upp L 6912
dörren till biografen.

22.20 8891 Gustafsson hämtar pengar i bankomatmittemot biografen. L 2493
88912 Gustafsson talar i ca 15 min från telefonkioskeni sydvästra L 2493

hörnet, korsningenSveavägen-Tegnérgatan.
88913 Gustafsson ser två män. som röker, stå utanförbiografen. L 2493

ca 905 Arlevind—Borssen lämnade arbetsplatsen klockan 22.30. På EAC
22.35

*

Sveavägen gick hon på den östra sidan norrut mot 2497-D
Odengatan. Anser att det var ovanligt litet folk i rörelse. När
hon passerar över korsningenAdolf Fredriks kyrkogata
möter hon en man som ingav olustkänslor.

22.35 906 Gustafsson ser männen stå kvar utanför biografen 889:3

"x, ) >
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REKONSTRUKTION

956 Nieminenoch Sahir lämnar en klubb på Johannesgatan. 957

mot Sveavägen. När de gått 56____stegpå David Bagares gata 130
kom en man springande på motsatta sidan av gångbanan. _

Hon fick intryck att mannen var,,iagad. Hanngg !

n er under den tid det tog att passera dem. Han sprang
inte speciellt fort. Han hade nedförsbacke. Försökte stoppa
ner eller ta ut något ur en väska han bar i vänster hand.
Gjorde rörelser som om han med den högra handen försökte
dra i ett blixtlås. Väskan var ca 20X15A9Ln_,__mg5__r_lr__tillfärgen.
Hon und'räie varför han inte stannade och ordnade till med
väskan. Han tittade inte på Nieminen eller hennes sällskap.

Svängde in på David Bagares gata och fortsatte västerut TAB sid

23.23 95611 Larmet kommer till ODL. A 7991

957 Jeppsson möter Nieminen med sällskap vid Tunnelgatans 954z15

trappor 956

passeradekorsningen Regeringsgatamuavid Bagares gata 130

snubblade Robrandt till. Hon tog ett steg utåt gatan och blev
påsprungErTaven man som kom bakomdem. Hon sade
något till mannen. Han fortsatte med hastiga steg vidare
utan att svara. Plötsligt var han försvunnen. De såg inte åt
vilket håll han försvann.

957z1 Samson octhpraodt gick Regeringsgatan. När de TAB sid EAD
'

1094-1,

958:1 Polismän. som just anlänt till mordplatsen börjar springa
Tunnelgatan österut.

A 14204

fr 9582 Dahl med sällskap möterpoliåår.!TlåQEEäQQELYåPSDpå- 951
7 Johannesgatan. Dahl har tidigare gått Döbelnsgatan ochM- m.". ,

*- Kammakargatan.

L 2489

tillsammansmed en kollega i korsningen 130
SnickarbackeQLSmala Gränd. Såg en man komma med
raska_s_teg från trappornavid Snickarbacken och gå vidare i

v &; riktning mot BirgerJarlsgatan. Han gick mitt i gatan och

Xiåil tycktes viiia döljåansiktet med höger hand.

23.25 9583 Dahlström. som är trafikvakt, uppehöll sig i tjänstebil TAB sid EAE 46—

A

.7 »
”— 965 Werner möter springande poliser på Johannesgatan. Han 924z2,

'

» l,,” ' har tidigare gått Sveavägen - Rådmansgatan - 938:5
& W Luntmakargatan - Rosengatan - Döbelnsgatan, genom

' Johanneskyrkogård och därefter Johannesgatan utan att
observera något anmärkningsvärt.

EAE
119—3

ca 974 Föreställningarnaav "Amadeus" & ”Ran" slutar. 816:3
23.35

L 846—3

1 Mars 1986
02.45 975 Ambassadrådet Tejler i Bonn rings upp av någon som säger

att RAF mördat Palme.
U 8198
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KRIMINALTEKNISKA FAKTA

Kriminaltekniska, fakta

D 6 kriminaltekniska undersökningarnai fallet har varit mycket omfattande. I detta
a_i/snitt. redogörs för sådana fakta, som vi bedömt vara av intresse för vår analys.

Det ror, | forsta hand vapen, ammunition, offrens bostäder och rättsmedicinska fakta.

Brottsplatsen
Undersökningen på platsen inleddes den 1 mars kl 01.10. Då var mordplatsensnär-
område avsparrat samt cirka ett kvarter i gärningsmannens flyktriktning. Undersök—
ningen avbrots efter nagra timmar och återupptogs på morgonen, förstärkt med ett
antal undersökare. | samband med att undersöknin en återu to 3 '

_

spärrningarnabetydligt.
9 pp g utwdgades av

Gångbanan på Sveavägens östra sida, vid Tunnelgatan, är cirka 7,5 meter bred och
fortsatteröver Tunnelgatan utan avbrott. På ömse sidor om Sveavägen finns ned-
gangar till T—banestationen Hötorget. som var stängda vid tidpunkten för brottet.
Cirka 35_rneter_in på Tunnelgatan stod två manskapsbodarlarbetsbodarovanpå var-
andra. De var 20__m_ långa. Avståndet mellan husiiven ööh arbetsbodarna var på
omse srdor. cau2__meter. Tunnelgatan korsas bortom manskapsbodarna av Luntma-
kargatan och. darbortom börjar trappor upp till Malmskillnadsgatan. Det är två trappor
på vardera srdan av mynningen till Brunkebergstunneln. Den södra delen var b ock-
erad av'byggnagsställningar.Trappan är i fyra sektioner, tillsammans 89 trappsteg.Nedanfor trappan finns en ingång, på den norra sidan, mot en hiss och e'HEJIItrappa
som kan anvandas för att komma upp på Malmskillnadsgatan. Brunkebergstunneln
var stängd vid tiden för mordet vilketmarkeras genom en skylt vid mord'platsen och
svarta iarngrindar framför dörrarna. ”—

Gängbanan på Sveavägen vid Tunnelgatan var täckt med ett tunt Ia er av is och
hautwsandblandåiåfjp, Trappstegen upp mot Malmskillnadsgatän—x/gmäFhär-
maste sno— och isfria.
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Dekorimabutiken för konstnärsmaterial är belägen norr om Tunnelgatan, i hörnan
mot Sveavägen. Belysningen i skyltfönstren var tänd och den bestod av en ljusramp.
i taket ovanför trapporna till tunnelbanenedgången fanns 8 tända lampor. Gatube-
lysningen i kvarteretbestod av dubbeltmonterade lampor som hängde på en höjd av
7 meter mitt i gatan. En lampa var placerad cirka5 meter in på Tunnelgatan och den
andra mellan Sveavägen och Luntmakargatan. Vid barackerna på Tunnelgatan
fanns ingen belysning. Sammanfattningsvis var Tunnelgatanoch trappan dåligt upp-
lysta medan det vid mordplatsen var mycketijust. Ljuset från butiken ger en så stark
motljyseffekt att det menligt påverkar förmågan att urskilja färger på t ex kläder. med
ökande avstånd från skyltfönstren.

På gångbanan, nästan mitt i öppningen till Tunnelgatan. fanns en blodansamling
som var cirka 24Q.__cm lång och 70 cm bred, med längsriktning i öst—väst. Söder om
blodansamlingen anträffades ett 50-tal blodstänk, de flesta med stänkriming s_ö;

', derut i Sveavägens längsriktning. Blodstänken fanns på en yta som var 250 cm bred
' och 500 cm lång och de var i storlek från ett risgryn upp till en tio-örings storlek.
" Denna blodförekomst har uppkommit i samband med att kulan under sin passage av
Olof Palmes kropp fört med sig blod genom en undegtrygkseffekt.

Flyktvägen och ett stort område där gärningsmannenkan tänkas ha passerat under-
söktes för att anträffa föremål efter honom, exempelvis vapnet. Inget föremål, som
har rimligt samband med brottet, anträffades. Några skospår eller andra spår efter
gärningsmannen hittades inte heller i det tunna snö/islagret.

Kulor
På morgonen efter mordet anträffades en kula av en privatperson och dagen därpå
anträffade en annan privatperson ytterligare en kula. Den kula. som träfrat Olof

'
.. Palme hittades ca 5 m från det ställe han legat, vid sidan om en pelare. Denmandra
kulan återfanns ca 40 m från mordplatsenpå trottoaren på andra sidan Sveavägen.

Fyndplatserna för kulorna medger ingen annan slutsats än att d_etandra skottet varit
riktat mer åt höger sett ur gärningsmannens perspektiv. "

Den jämförande bl isotopundersökningen, mellan kulorna och offren; kläder visar
överensstämmelse. Detta gäller även motsvarande undersökning av täpgsats- och
krgtpartiklar i offrens kläder och ammunition av aktuell typ. Detta i kombination med
skadebilden i Olof Palmes kropp samt FOA:s ballistiskguundersökningar visar kon-
klusivt att då anträffade kulorna är de som avskjutits mot Olof och Lisbeth Palme.

Vid en skottavståndsbestämning fann man att avståndet mellan vapnets mynning
och Olof Palmes kläder var omkring 20 cm och avståndet till Lisbeth Palmes kläder
70 - 100 cm.

Ammunition och vapen
Den följande redovisningen av vapen— och ammunitionsfrågorna skildrar i huvudsak
förhållandena i Sverige. Det avspeglar inte en förutfattad mening om att gärnings-
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mannen kommit över vapnet här i landet. Det ter sig dock inte meningsfullt att redo-
visa de internationella förhållandena eftersom det inte kan fördjupa bilden av gär-
ningsmannen.

Ammunitionen är av fabrikat Winchester Western .357 Magnum Metal Piercing. Bly-
isotopundersökningar har visat att de kommer från en tillverkningssats med beteck-
ning X-357—2P och flikmärkning PM, som tillverkades i november 1919 i USA i ett
antal av flera hundra tusen patroner. Tillverkningen upphörde 1932.

Under tiden 1979-80 såldes 5900 patronerav detta fabrikat genom generalagenten i

Sverige till återförsäljare och sannolikt var huvuddelen av detta parti från den ovan
nämnda tillverkningssatsen.

Ammunitionen har intedeggtgragenomslagskraft. som namnet låter antyda. Am-
munitionen har den högaljudvölym. som utmärker all magnumladdad ammunition för
samma vapenkaliber. Kmät har en tendens att komma T*__o_balans. tgmla, när dess
hastigheLminskar vilket beror på illa anpassad form och viktfördelning. En ytterligare
olägenhet är att kulan, i likhet med annan inte helt mantlad ammunition, War,_vap=..
nets |,Qpp_!.(_[_aftigt. ! Sverige har ammunitionen använts vid tävlingsskytte. men detär
notabelt att tävlingsskytte med denna ammunitionstyp är förbjiflflengä många banor,
till följd av den höga ljpdhivånyid_avfyrln'g.

Kulorna har undersökts vid SKL, tekniska roteln i Stockholm, BKA i Wiesbaden och
slutligen vid FBI iWashingtonD.C. Samstämmigheten i bedömningarna från respek—
tive laboratorium är stor. Nyansskillnader finns i språkbruket men man är överens
om att de är revolverkulor av ovan nämnda typ.

Det vapen, som kommit till användning ären revolver .357, troligen av märke Smith
& Wesson. Det finns ytterligare sexfabrikat, som kan ha avsatt spåren på kulorna,
men dessa fabrikat är inte så vanligt förekommande. Modellen började tillverkas
1935. En Smith & Wesson Highway Patrol Man väger 1.2 kg oladdad. Den är 285
mm lång och har en maximal bredd av 43 mm. ""
Vid provskjutning med den aktuella ammunitionen och vapentypen. har konstaterats,
att revolvrar med piplängden cg och kortare ger en viss utfläkninglkulans bakre del.
De på platsen anträffade kulorna hade inte denna utfläkning. Detta pekar på att—vap-
nets plplängd är över 4". Den vanligast förekommande piplängden är_6f'.

Det totala antalet, i Sverige registrerade revolvrar .357, av samtliga förekommande
fabrikat. var år 1986 2 160 stycken. Därav var 650 registrerade i Stockholm och
Stockholms län, 35 i Uppxsala län och 95 i Södermanlands län. Totalt har 1030 vapen
provskjutitsj jakten på mordvapnet. utan att det kunnat identifieras. ViTtiHen för
mordet var 1,3_yapen av denna typ av revolver anmälda som stulna/förkomna och av
dessa är fortfarande 4 styckegjntgantrjåffade. X,,—

Vid licensansökningar för denna typ av vapen har ansökaren vanligtvis angivit att
vapnet skall användas för tävlingsskytte.
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