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troligen att det var den enda plats det kunde ske på. Utan att läggagsaksdimension
i påståendet blir det såledeås'å att Offretåfålåå'ldq.?X995.,X2L?33,Y_99R.plats där
mordet skgll äga rum, vilket i sig kan vara ett tecken pa bristande professionalism
hosvgårningsmannen,som ju sannolikt helst Vill agera på en förvald plats. Denna
bedömning ändras inte i grunden omwtänker sig att gärningsmannengick _över
Sveavägen betydligtvjängre söderut. '"
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Av vittnet Morelius berättelse synes_f_r_amgå att mördaren komqförei paret Palme tiil
Dekorimabutiken. Av flera andra vittnesmål framgår att det inuterna före mordet
inte fanns någon som stod där. Gärningsmannen kan ha hunnit se runt hörnet in på
Tunnelgatanoch sett byggfuttarna stå där och bedomt dem som en fordel, _med den
möjlighet till osedd flykt som de erbjöd. Dessutom kunde inte en bil ta upp jakten på
honom.

Det kan ha rört sig om höngO sekunder innan paret Palme korn fram till Dekorima-butikETDéh slutliga bedömning gärningsmannen gjort | detta lage bor ha innefattat
följande komponenter:
- Vittnet Björkman kommer gående alldeles bakomlparetPalme. ' _. _. Trafiken på Sveavägen har just stannat och det finns tre bilar på vastra Sidan och

minst två på östra sidan om Sveavägen.
.. Paretgår mycket nära varandra, eventuelltiarmkruok."

.. Paret Palme kan komma att se honom innan de gar forbi;
Uppenbarligen ansåg sig gärningsmannen kunna bortse fran Bjorkman. Denne be—

" skrivmerigen ha varit berusad men han raglade inte. Framfor alltilärna med di-
rekt överblick över korsningen bör ha uppfattats som faromoment. Att paret gick så
nära varandra bör ha uppfattats som en komplikationeftersom en konfrontation av
något slag med Lisbeth Palme kunde förväntas,

malet men också for att skjuta Palme ifran Sig for att på det sattet minimera a
Palme vände sig om eller skulle göra motstånd. Skottet mot Palme har träffat i den
ovanligt kraftigt markerade mittsömmen på hans rock, som torde ha utgjort ett gott
riktmärke vid beskjutningen. Det behöver således inte ha varit ett avgjort tecken på
professionalism att skjuta så mitt i prick.

" " Palme är det vår be-andra skottet. Eftersom han de slappt taget om den fallande " .

dömning att han skjutit mot henne för att döda henne. Direkt efter skotten vande Sig

' & stoppade"gärningsmannenpå sig vapnet, backade ett steg och vände sig därefter
om mot öster och begav sig lunkande, senare springande-från.platsen. Endåtrosflfasll ;sionell mördare bör rimligen ha hunnit eliminera det besvarligauvittnet. Meri

röra :;även tas med i beräkningen att just i första skjutögonblicket borjade bilarna p ,

sig och det kan ha uppfattats som ett större hot. Det är en märkvärdig brist på pro-

Lisbeth Palme mot gärningsmannen OCh Skräwåldåqmgmi det momentet
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.. . ömma—.:i fessionaiism att gärningsmannenstoppar pa Siq vapnet sa tidtornar han kan k
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att behöva det som allra mest - nämligen för att skydda sig själv under flykten.
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Om man beaktar att ingångshålet i Lisbeth Palmes kappa ligger i samma horisontellanivå som den tvärgående sömmen är det rimligt att anta att gm haft för avsikt attträffa henne, mitt i ryggen, som han gjorde med Olof Palme. Orsaken till att det inteblev så är sannolikt att Lisbeth Palme vände sig om mot sin vänstra sida till följd avknallen från första skottet och att hon drogs med i makens fall mot gatan. Samtidigtfördröjdes gärningsmannens avfyring av att han antingen spände hanen för handeller anvä'Hde sig av double-action funktionen. ..o—

Flykten” ]..va* .. -

Flykten bör rimligen” ha skett i riktning mot etuipphämtande fordon. Detta fordon "
' "(måste således ,ha stått öster _om Johannesgatan. De Vittnesuppgifter som beskrivermördarens flykt talar för att han sågs gående på Snickarbacken i riktning mot BirgerJarlsgatan. Om ett fordon fanns i närheten borde han då kanske ha sprungit mot det

i visshet om att han nu skulle kunna komma ur situationen. Men han gick fortfarandeoch sk ide sitt ansikte med handen. Detta talar emot att ett fiyktfordon fanns i närhe—ten. VarsLTulTe det dålia'ätått? En professionell liga borde ha haft ett fiyktfordon
mycke_t___n_ära'mordpiatsen. helst alldeles intill för att" kunna ta sig ur situationen såå/”W/é'wh
snabbt som möjligt. De förändradejörutsättningarna måste ha tvingat dem att föra

riff

flyktfordonen fram och tillbaka längsgatorna en bit från det heta omrädet frånBege— 1ringsgatan och västerut. De gator som i första hand kommer ifråga är Birger Jarlsga-tan och Karlavägen. Ett sådant agerande ökar risken inte bara för gärningsmannenutan även för övriga sammansvurna, som tvingas vänta i bil utan att veta om mörda-
ren var förföljd, i värsta fall av beväpnade poliser. Det uppkommer även svårigheteratt på optimalt sätt nå den andra flyktbiien, som rimligen bör ha stått uppställd nå-
gonstans. ”*"

Kommunikation mellan gärningsmännen
Utöver visuell kontakt, som kan vara väl så effektiv i många skeden, kan det förutsät-tas att en konstellation som här är frågåom bg ha haft tillgång till radiokommunikaJtion. I första hand bör det ha varit nödvändigt under kvällen 28 februari för att kom-municera mellan bilar. ! tidigare skeden för att kunna kommunicera snabbt videventuella förföljanden. Kommersiellt tillgängiig_a__mobiltelefgner var vid tiden förmordet alldeles fWa-alhåanåmedan utbudet av apparater för direktå-dlqkommunikatiorj/var stort. Således kan det antas att man i materialet skall nnna

&De tekniska undersökningarna synes visa att gärningsmannen efter skottet mot : beskrivningar av personermed sadana apparater,
, .. . .. -- -- ' meddet %

. . . .. . . ..
Palme maste ha vrldlt Sin hand mOt ther for att kunna traffa Lisbeth Palme

: | nedanstående figur finns iakttagelserav man med walkie-taikies klassmceradeeftervar och när observationen gjorts.
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”Fore 28/2". under farcen Efter filmen
r"ore promenade". Erte' mordetUnder filmen

' I Gamla Stan magen & Annan plats

Figur 7

Det finns 40 observationer av män bärande pa eller talande l walkie-ialkies ellermotsvarande—. Kategorin annan plats ut:-ers uteslutande av naromradet till Sveavä-
gen eller Grand med de mest avlägsna observationerna Vid Gallerian respektive
Norravbar*:zorgez

Observationer tore 25/2 utanförG ,: ".,.zi kan inte saklöst avföras fran diskussio-
"en eftersom det socialdemokrat . parti".-_":),-_xt'if'ie'et ligger mittemot biografen
Grand och kan tänkas ha ingatl l en overvakningsoperalion, Dar—”oz & rs obser-
vationer (:.—t' eller k"; Sveavägen under det". I? -—7 februari fc- : _. _. .et Palmetlämnade hejmmet kunna läggas at sidan eftersrni det var ??a'_l_x_o,1f(år ptatreåPalme sjalva. att de skulle befinna sig där under kvallen. Dariiied otcfbiäiäiiljvsle
observationer som bägge kunnat förklaras.”x Ku

1!)

Av de sex observationerna ehmlgid=-' torde. pa samma grunder. de ivgsserva-
tionerna i Gamla Stan kunna avforas iran diskussionen. Av de aterstaende nar 53ngkunnat förklaras efter kontroll med v.;z'atarboIa; shaningsrotlar hos polisen och metandra användare av radiokommunikationsapparater. l det resterande materia;fäster man sig vid avsaknaden av observationen tunnelbanan under falrdnenvrnjo

re ärgrafer. — ett s_kede där man verkliger kan na haft behov a kommunikatiot I

ad d"rdet natallande att det inte finns nagra observationer ! omradet norr om Gran a

analyserats. ingen av dern ka".
' varit att de tidsmässigtyär orimligr
'.laiLLQÄÅlleii i sammanhanget

härtill har
nte rimligen

Var värdering av alla observationer f'amoa' av nedanstaende

Anm i s
._ __ ___._._,.__.__-_.__ ___, ________.__—_.___

Värdering av observationer av T?
walk'ie-talkies
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Figur 8

Uttrycket orimlig betecknaratt observationenärjrrelevant, vilket gör den orimlig i för-hållande till hypotesen. Uttrycket står alltså inte för en värdering av huruvida obser-vationen över huvud taget gjorts.
.c..-
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De mest intressanta iakttagelsernaav män med walkie-talkie görs vid 21-tiden, mel-i lan 21-23 och slutligen i nära anslutning till mordet Flertalet av dess?—iakttagelsergörs på Sveavägens västgsida och endast en av dem närgpiografen, de andra tre5-

mittemggggrdplatsen. Om man antar att en konspiration, försedd med walkie—talkTef
45 apparater, bestämt sig för att utföra mordet så behöver de samband för att kunna dl-
& rigera gärningsman och flyktbilar. De måste ha flera bilar i området. En bil avsedd för; gärningsmannen med en chaufför och minst en bil till för övriga deltagare i konspira-åtionen. Walkie-talkie ger en möjlighet till avstånd mellan alla inblandade personer.När Olof Palme stannade vid bokhandeln behövde medlemmarna i konspirationen%;meddela detta. Konspirationens medlemmarbör ha befunnit sig i närområdet av bio-;grafen och norr därom idetta läge.

gNär Olof och Lisbeth Palme börjar sin promenad söderut måste aktörerna finna nyafpositioner och i varje fall måste chaufförerna informeras. Gärningsmannen kan in—ifformeras via walkie—talkie att en lämplig plats är närmaste gathörn. Detta innebär att# gärningsmannen måste ha ett head-set eller en "ronmusslaleet finns ingg__iakttage|-%segavknastrande röster lg. "ng gärTiingsmgnnäoch beskrivni_n_g_en av honör'n talarginte för att härThaft något i ro'r'i'e'nelléTföratt hangsjälvvtalati.itvalkie—talkie. Inte nå-
åggon av de män, som beskrivs ha befunnit sig runt biografen Grand har angetts ha
; varit försedd med walkie-talkie. Inte någon av de män som beskrivs ha haft en wal-
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kie-talkie överensstämmer signalementsmässigt med någon som beskrivs ha be-
funnit sig vid Grand. **

Konspirationerts, medlemmar i övrigt dirigeras också söderut, liksom flyktbilarna.
Eventuella andra gärningsmändirigeras till gathör_n_ på ömse sidor av Sveavägen. En
tänkbar sådan hörna är Tunnelgatan/Sveavägens västraukorsning. Ur samman-
svärjningens synpunkt bör den sidan ha varit lika intressant som den östra delen av
korsningen. Det vill säga, man borde ha kunnat förvänta sig en man utan walkie-tal—
kie men försedd med vapen i_denna__hörna. Den iakttagelse som gjoft'sfav en man
där har skett'frånhé'ri' passerande bil. lakttagelsen har dock'inte verifierats av perso-
neTsöm' stod i bankomatkön.

Enligt ett anonymt brevskrivande vittne, den så kallade Skelleftehamnsmannen,
fanns det en walkie-talkieförsedd man vidplofsgatan. Man kan undra vilken uppgift
han skulle ha haft. Såvitt tikunnat utröna finns det ingeggegriplig uppgift för denna
person. På andra sidan, det vill säga den östra sidan av Sveavägen, fanns-dggngen
man med'vTajkig'gngéi'Äilfnänt"sett kan man jtJ'undra varför man skulle hålla sig
med en huvudgärningsmanoch en eller flerajlläggspersoner. Vi kan inte se något
rimligLskäl till detta. Slutsatsen av detta är att gärningsmannenageraksjälvständigt
loch de informationer som finns om walkie-talkies, beskriver fantasLer eller slump-
f mässigt närvarande poliser, väktare och andra med legala skäl att använda radioap—
parater.

x

Denna analys synes således tala för att en tänkt konspiration arbetat utan att i något
skede avslöja att man använt radiokommunikation. Det skulle i så fall innebära att

. man arbetat ytterst professionellt, vilket starkt kontrasterar mot hur mordet faktiskt
_
gick tillislutskedet.

Sammanfattning av genomförandefasen
Vår bedömning är att gärningsmannens beteende under genomförandefasen talar
emot att han skulle vara av särskild och professionell beskaffenhet vilket man borde
förvänta av en professionell eller semiprofessionell konspiration. X_lidare synes de
taktiskabedömningarsom gjorts tyda på betydande brister, vilket Visas l flera faser
av genomförandet.

,
Överskylningen

Förutom de självklara momenten att skydda och gömma gärningsmannen,alternativt
transportera ut honom ur landet, tillkommer ett stort antal åtgärder för att skaffa un- ;

dan all bevisning i form av hyreskontrakt, kvitton, och en mangd andra lamnlngar '

efter en större operation. För detta kräVS personella resurser och dessutom personer _-

som inte har hela bilden klar för sig före mordet men som naturligtvis efter det kan
ha fått aningar om vad som pågått. inte någon person med sådan kunskap haLhért 1,

av sig till utredningen vare sig direkt eller indirekt.X,

.död och att man därför valde att inte framträda. Motsvarande valhänthet borde i så

Belöningen har lockat till sig ett större antal lycksökare, som kommit med oanvand-_
bar information. Belöningen är dock tillräckligt stor för att locka personer med reella

' kunskaper. Villkoren för utbetalning bedöms vara goda för en tipslåmnare. Belo- ?
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ningen har dock inteproducerat ett enda användbätttips, Slutsatsen, i detta skede
av analysen, är att det talar emot att en konspiration skulle ha agerat. i vilket fall kam: _—_,

den, om den finns, endast bestå av ett få Lpersoner.

Under natten efter mordet ringde en tysktalande person till en svensk diplomat i

Bonn och sade att RAF begått mordet. Förutom att detta gravt awiker från RAF:s
modus när det gäller att ta på sig ansvaret för ett dåd kan anföras att diplomaten just
flyttat och att hans nummer inte fanns i telefonkatalogen. Huvudintrycket' är att detta
år desinformation sprungen ur an raLomständigheter.

Ingen annan information i materialet talar heller för att någon organisation på allvar
tagit påg/geväret för mordet. Detta talar emot att en terroristisk konspiration
skulläha agerat.

När det gäller frågan om huruvida en konspiration verkligen skulle framträda eller
inte efter mordet och ta på sig ansvaret, bör man dock betänka att en konspiration
kan ha räknat med en mer blandad reaktion på mordet och att de i grund och botten
haft för avsikt att träda fram. Man kan ha övervärderat vikten av det primitiva/palme?
lesmän i de flesta läger var entydigt avståndstagande. Denna reaktion visade för en
eventuell konspiration att man gjorFen kolossa,l_f_elbedömning av värdet av Palmes

hat_et. Dan reaktion som mordet utlöste var ju tämligen ensartad. Bedömare och
ta-å

(

i

fall även prägla genomförandet i alla andra faser. ]

&

håg/&(

Under de närmaste dagarna efter mordet inledde man på_sjkerhetspolisen märlgder &
av undersökningar av potentiella och reella fiäöder till Olof Palme. Man gjorde inga
relevanta fynd och inte heller fanns det några rykten i svang. Flera säkerhetstjänster.
ägnade tid och resurser över hela världen, åt att magert—ä' om det fanns något,
substantiellt bakom mordet på Olof Palme. Man fann ingentinngMan kan därför säga
att budskapet i Olof Palmes död är okänt för världens säkerhetstjänster._ ,

Ensamagerande gärningsman - del av konspiration
För denna eventualitet gäller i huvudsakdet tidigare resonemanget. Det är först i det
avgörande exekutionsstadiet som en ensamagerande gärningsman lämnas åt sitt
öde. Det har förekommit vid ett flertal tillfällen i attentatshistorien. För att det skall
vara möjligt att agera så bör den inhyrde mördaren vara en professionell person medstor potential att klara av—uppdraget. En fördel med detta arrangemang är förstås att
kopplingen till den underliggande konspirationen kan minimeras. En sådan gär-
ningsman kan således förväntas agera ytterst diskret i alla faser av sitt uppdrag. Det
har tidigargpåpekats att den aktuelle gärningsmannen inttwäesitta de egen—
skaper som krävs. Det talar starkt emot attt mördaren skulle ha varit lejd. Detta reso-
nemang utvecklas i följande avsnitt där hypotesen om ensam gärningsman prövas
närmare.

Konklusion
Denna genomgång av materialet synes oss påföljande punkter tala emot att en kon-
spiration agerat i mordet på Olof Palme.
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