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Jag har under månaden läst ett antal  

böcker och artiklar1 om mordet på  

 

Statsminister Olof Palme 
(1927- 1986) 

av Pia Hellertz, 

oktober 2013 

 

 

Verkligheten överträffar sannerligen dikten, mångfalt. Det har jag visserligen konstaterat 

många gånger, men sen jag läst ett antal böcker och massor med artiklar om Palmemordet, så 

är det bara att inse att verkligheten kan vara otroligt mycket mer osannolik än jag anat i mina 

vildaste fantasier. Jag hade aldrig tänkt läsa så mycket om Palmemordet, men eftersom det 

kom helt nya perspektiv, infallsvinklar och fakta för varje ny bok och för varje ny artikel jag 

läste, så blev jag tvungen att fortsätta. Jag bestämde mig för att sätta punkt när inget nytt 

tillkom, när allt var upprepningar av gamla teorier. Men jag har gett upp. Det tillkommer 

ständigt nytt. Nya vittnesmål, nya fakta, nya teorier. Många av de som var med på den tiden 

börjar bli till åren. En och annan börjar visselblåsa. Ett och annat nytt vittne börjar våga 

berätta. 

  Men – en riktigt otäck iakttagelse är att så väldigt många av de, som var med på olika 

sätt, i olika roller i samband med mordet, är döda. Några har blivit mördade, några har dött av 

påstådda eller faktiska självmord, andra har dött väldigt märkliga ”dödar”, bland annat ”hittats 

döda i bostaden”, några har varit med om konstiga olyckor och en och annan har nog dött av 

ålder.2 Christer Pettersson, som blev fälld för mordet i första instans, men friades i nästa, blev 

ihjälslagen år 2004. Victor Gunnarsson, som i media kallades 33-åringen, var först misstänkt 

för mordet. Han mördades i USA år 1993, officiellt i ett svartsjukedrama. Victor Gunnarsson 

har i olika sammanhang erkänt att han sköt Palme. Anders Leopold har skrivit intressant om 

detta. 3 Han jämställer Gunnarsson personlighet med den norske massmördaren Breivik. De 

hade liknande åsikter och levde med ett starkt hat bland annat mot politiska ledare. Men nu 

över till berättelsen… 

Mordet 
Den 28 februari 1986 kl. 23.21 sköts Olof Palme som då var Sveriges statsminister till döds 

på Sveavägen utanför Dekorima-hörnan i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan. Det har 

beskrivits som ”efterkrigstidens mest spektakulära brott”. Sen dess har mängder med teorier 

presenterats, om vem som sköt och varför det hände. Trots att det nu är drygt 27 år sedan 

mordet, så har inte intresset för händelsen minskat, snarare kanske tvärtom. Jag hittade en 

litteraturlista på webben4 som tog upp nästan 150 böcker som skrivits om mordet. 35 böcker 

skrevs på 80-talet, cirka 50 på 90-talet och 56 på 2000-talet, 18 av dem de sista tre åren. Jag 

har bara läst sju. På Internet finns massor med inlägg, artiklar, bloggar m.m. om vad som 

hände den där kvällen den 28 februari år 1986. Artikeln på Wikipedia om mordet är bland de 

                                                 
1 Se separat referenslista. 
2 Det tar för mycket plats att namnge här, men den intresserade hittar listor i DSM nr 5/2011”Avlidna med 

kopplingar till Palmemordet” (sid 28), och på Flashback, på https://www.flashback.org/t133416p1713. Jag har 

räknat till drygt ett 30-tal namn, men det lär finnas många fler. 
3 Leopold, Anders (utan år) 33-åringen bekände mordet på Olof Palme, 

http://www.leopoldreport.com/LRsajt25.html  
4 http://palmemordet.forum24.se/palmemordet-about7.html.   

 

https://www.flashback.org/t133416p1713
http://www.leopoldreport.com/LRsajt25.html
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längsta artiklarna på Wikipedia jag sett, 13 utskrivna A4-sidor. 

  Det som slagit mig är att det verkar som om väldigt många ”kändisar” har haft behov av 

att uttrycka sin åsikt i ämnet. För att nämna några få som skrivit böcker om Palmemordet är: 

Frank Baude (KFMLr5), Stig Bergling (den spiondömde), Claes Borgström, Ebbe Carlsson, 

Ingvar Carlsson, Kjell-Olof Feldt, Per Gahrton, Göran Greider (som gör en mycket intressant 

samhällsanalys), Hans Holmér, Anna-Greta Leijon, Carl Lidbom, Thage G Peterson, och Ulf 

Wickbom. Leif GW Persson skrivit ett par intressanta romaner på temat. 

”Politiska personer brukar mördas av politiska skäl” (Leif GW Persson) 

Dessutom har fyra statliga utredningar gjorts, 1987, 1988, 1989 samt 1999.6  

  Många har misstänkts och anklagats för mordet, inte bara Christer Pettersson och Victor 

Gunnarsson. Ytterligare en person som utpekats som mördaren var Stefan Svedbom. Han 

hittades död i bostaden vid Observatoriegatan i Stockholm i januari månad år 2009. Hans 

sambo Eve – enligt uppgift i gamla Sovjet utbildad attackdykare och förför förmodad GRU-

kvinna-befann sig turligt nog i Tallinn, där paret hade en lägenhet. 

  Ja, det finns skrämmande många exempel på märkliga dödsfall.7  Obducenten som 

undersökt Palmes kropp, Milan Valverius, dog år 1994. Det finns olika teorier om hans död 

hos olika källor: hjärtattack, överdos av gift alternativt läkemedel eller bilolycka. Även hans 

hustru dog - samma dag. En märklig information som Stickan Larsson (2010) tar upp är att 

Milan Valverius, som ju var den rättsläkare som var engagerad i fallet begärde att få 

undersöka Palmes kläder, men vägrades få göra detta. Gösta Söderström, legendarisk polis, 

som var först på plats vid mordet och som var kritisk till mordutredningen, hittades död i 

bostaden. Rolf Dahlgren, som var Hans Holmérs chaufför, hade berättat för riksdagsmannen 

Jerry Martinger, att Hans Holmér inte hade övernattat i Borlänge, vilket var Holmérs officiella 

version. Hans Holmér var länspolismästare i Stockholms län och utsåg sig själv till 

spaningsledare för mordutredningen. Han hade varit i Stockholm och kördes av Dahlgren 

förbi mordplatsen vid tiden för mordet, samt fick instruktionen ”Rulla sakta förbi!”8. 

Dahlgren hittades död i bostaden i maj år 1994 av alkoholförgiftning. Hans Holmér påstås ha 

begått självmord. Med mera… Ska Sanningen dö med de döda? Hittills verkar Sanningen ha 

dolts av de rädda. Exempelvis ”de finska flickorna” (se nedan). 

  Jerry Martinger lever men har utsatts för värsta formen av karaktärsmord och ”hamnat i 

kylan”. Hans hustru anmälde honom för misshandel och en massa andra beskyllningar, vilket 

har förnekats av Martingers barn. Det intressanta i det här fallet var att det var Jerry Martinger 

som fick vårdnaden om barnen. Kihlstedt (2001) konstaterar: ”Signifikativt är att de fyra 

barnen hellre vill bo hos sin far än hos modern och hennes älskare. Om det hade legat någon 

sanning i åklagarens fruktansvärda anklagelser så borde ju barnen helt naturligt ha 

föredragit modern.” Men allt detta är en annan historia, som berättas mycket intressant i flera 

nummer av DSM samt i artiklar på Internet (se referenslistan, som ligger separat). Frågan är 

vilket som är värst, att bli mördad eller att bli karaktärsmördad och vara tvungen att leva med 

illasinnande misstankar och rykten, utan möjlighet att rentvå sig? 

  Den f.d. DN-reportern och TV-journalisten Sven Anér har skrivit hela 9 böcker. Han är 

nu 92 år gammal, men har till och med lärt sig blogga på gamla dar för att där följa upp sin 

Palmeforskning. Hans teorier är mycket intressanta och jag är mycket förvånad över att de 

inte tas på allvar. Han har till och med sedan 2007 i ett par böcker och i artiklar på bloggen 

namngivit en person, som han anser vara mördaren. Vid mordtillfället stod en man vid 

                                                 
5 Ett radikalt vänsterparti. Jag vet inte om partiet finns kvar. 
6 http://www.ne.se/report/fullreport.jsp?i_sect_id=RP10123  
7 Det finns flera listor på Internet, se exempelvis https://www.flashback.org/t133416p1713, 

https://www.flashback.org/p32311920 , http://palmemordet.wikia.com/wiki/Hastig_d%C3%B6da_runt_mordet  
8 Gillberg, Jan (2003) Sven Anér gräver vidare, DSM 2/2003, http://www.dsm.nu/sven_aner_graver.html 

http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nspolism%C3%A4stare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_l%C3%A4n
http://www.ne.se/report/fullreport.jsp?i_sect_id=RP10123
https://www.flashback.org/t133416p1713
https://www.flashback.org/p32311920
http://palmemordet.wikia.com/wiki/Hastig_d%C3%B6da_runt_mordet
http://www.dsm.nu/sven_aner_graver.html
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Dekorimahörnan. Två finska kvinnor som varit på bio frågade mannen på finska vad klockan 

var. De kände igen honom från det gym en av kvinnorna gick på. Mannen hade walkie talkie 

och kvinnorna hörde ett anrop i den: ”Nu kommer dom”. Mannen svarade ”Jag är igenkänd. 

Vad gör jag?” och fick svaret ”Gör vad du ska”. De såg också att han hade en pistol. Strax 

därefter hörde kvinnorna skott. De skyndade sig iväg, rädda.9 En av kvinnorna hade barn, så 

hon förbjöd sin väninna att över huvud taget nämna mötet, eftersom hon blev skräckslagen. 

Sju år senare nämnde väninnan mötet för en person, och händelsen uppdagades. Denna 

händelse har sedan legat till grund för Sven Anérs analyser. Det visade sig att det var en man 

med estniskt ursprung som heter Anti Avsan, som var polis och ingick i den ökända 

Basebolligan,10 och som efter mordet på Palme studerande juridik och blev domare och är 

numera moderat riksdagsman.11 Trots de återkommande anklagelserna har inga rättsliga 

åtgärder gjorts mot Sven Anér, trots att han om och om igen har informerat om att han är 

medveten om att han gör sig skyldig till ”grovt förtal” om hans påståenden inte är sanna. Så 

här skriver han i sin senaste bok från 2011, ”Palmemordet – de sammansvurna”: 

”’Eftersom jag ingenting hör från det svenska rättssamhället i denna fråga måste jag utgå från 

att det var dåvarande piketpolisen, numera rådmannen vid Stockholms tingsrätt och moderate 

ledamoten av Sveriges riksdag Anti Harald Avsan som sköt Sveriges dåvarande statsminister 

Olof Palme till döds vid den s.k. Dekorimahörnan i Stockholm city den 28 februari 1986.’ 

… I detta läge ställer jag Huddinge kommun inför två alternativ. Stäm, rimligen med Anti 

Avsans medverkan, undertecknad Sven Anér, (födelsedatum) för grovt förtal, eller avlägsna 

Avsan från alla hans befattningar inom Huddinge kommun samt vidta de rättsliga åtgärder som 

kan bli erforderliga.” 

Liknande texter har Sven Anér skrivit om och om igen till olika instanser i samhället, men han 

får inga reaktioner. Han verkar behandlas som en icke-person, och i vissa fall förlöjligas han. 

Tänk att ägna en så stor del av sitt liv åt att försöka få makthavare att lyssna och förstå, utan 

att bli lyssnad på!  

  Lennart Remstam, som driver hemsidan www.itdemokrati.nu, menar att Anti Avsan inte 

är en mördare. Han ”råkade skjuta Palme av misstag”. Hans uppdrag var att kidnappa Sigge 

Cedergren för att få tillbaka Harvard-dokumentet12 ”för att försvara Palme”.13 På en sida 

presenterar han alla förhörda vittnen med kopior på förhörsprotokollen. 14 

  En annan författare som också verkar ropa i öknen är Anders Jallai, som har en 

intressant hemsida. Han har en bakgrund som kustjägare och viggenpilot i det svenska 

försvaret på 1980-talet. Han är också dykare och arkivforskare. Han lanserar teorin om att 

”säkerhetsstaten”, d.v.s. FRA, MUST, SÄPO och deras mycket hemliga enheter, ligger 

bakom mordet, men att de fått order från högre ort. Ett inlägg på Internet är talande för hans 

ställningstagande, ”Palme stoppade Nato – Nato stoppade Palme”.15  

  Lars Borgnäs berättar ingående om och gör intressanta kopplingar och jämförelser 

mellan ubåtsaffären, Palmemordet och Estoniakatastrofen. Lars Kranz var TV-producent och 

                                                 
9 http://www.newsmill.se/artikel/2011/02/22/bakgrunden-till-leif-gws-polissp-r  
10 Basebolligan är öknamnet för en grupp polismän inom Stockholmspolisens vaktdistrikt 1 på Norrmalm. 

Under mitten av 1980-talet tog denna grupp poliser lagen i egna händer. Syftet var att rensa upp bland slöddret 

på Stockholms gator och metoden var brutal och våldsam. I civila kläder med baseballkepsar som signum gick 

de handgripligen till angrepp. http://undermattan.wordpress.com/2011/09/17/basebolligan-statens-egna-

gangsters-2/  
11 Sven Anér (2011) menar också att Anti Asvan låg bakom mordet på Catrine da Costa (sid. 303). 
12 Om den s.k. Harvard-affären, se http://sv.wikipedia.org/wiki/Harvardaff%C3%A4ren.  
13 http://www.itdemokrati.nu/page65.html  
14 http://www.itdemokrati.nu/page36.html  
15 Jallai, Anders (2012) Palme stoppade Nato – Nato stoppade Palme, http://www.jallai.se/2012/12/palme-

stoppade-nato-nato-stoppade-palme/. 

http://www.itdemokrati.nu/
http://www.newsmill.se/artikel/2011/02/22/bakgrunden-till-leif-gws-polissp-r
http://undermattan.wordpress.com/2011/09/17/basebolligan-statens-egna-gangsters-2/
http://undermattan.wordpress.com/2011/09/17/basebolligan-statens-egna-gangsters-2/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Harvardaff%C3%A4ren
http://www.itdemokrati.nu/page65.html
http://www.itdemokrati.nu/page36.html
http://www.jallai.se/2012/12/palme-stoppade-nato-nato-stoppade-palme/
http://www.jallai.se/2012/12/palme-stoppade-nato-nato-stoppade-palme/
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”privatspanare” och har skrivit ett par böcker. Han hade en udda teori som jag återkommer 

till. 

 Gunnar Wall har skrivit tre böcker. Den som kom 2010, ”Mordgåtan Olof Palme – 

makten, lögnarna och tystnaden” har av flera tunga källor beskrivits som ”den bästa 

genomgången av utredningarna kring mordet på Olof Palme” och liknande. Den har jag inte 

läst. Vissa författare fokuserar på samhällsanalyser av det historiska skeendet och de 

samhälleliga konflikter, som var aktuella vid mordet, exempelvis Göran Greider och Kerstin 

Vinterhed. Det handlade om IB-affären, ubåtskrisen, löntagarfonderna, kärnkraften med mera. 

Jag blev överraskad av att läsa att Kerstin Vinterhed verkar mena att det visserligen var 

poliser som låg bakom, men att de anlitat Christer Pettersson. Hon berättar att Christer 

försökte söka upp både Lisbet och Mårten Palme. De var ju säkra på att det var Christer som 

mördat Palme. Kerstin Vinterhed skriver: ”… den 29 september 2004 sökte Christer 

Pettersson kontakt med Mårten Palme. Mötet blev dock aldrig av, eftersom Christer 

Pettersson dog bara någon dag dessförinnan.” Eftersom Christer blev mördad var det 

sannolikt ”någon” som inte ville att mötet skulle komma till stånd. Christer Pettersson har 

både erkänt och tagit tillbaka. Gunnar Wall16 är mycket kritisk mot medias, framförallt TV 3 

och dess reporter Gert Fylking för exploateringen av Christer. ”Gert Fylking har supit ihop 

med den misstänkte missbrukaren, sannolikt för att få uttalanden från denne om 

Palmemordet”, skriver Wall. Robert Aschberg lär enligt Jan Gillberg ha erbjudit 500 000 

kronor för ett erkännande.17 

  Personligen tycker jag att det är märkligt att Christer fortfarande anses av vissa vara 

mördaren. De flesta författare avfärdar teorin, både med tanke på Christers tidigare typ av 

brottslighet, hans grava missbruk, hans temperament och att han knappast hade förmåga att 

planera på det sätt som krävdes. Han var dessutom en ”knivman” och brukade inte använda 

skjutvapen, menar vissa källor. Något som jag känner mig ganska säker på, efter att ha läst, är 

att det med största sannolikhet inte är Christer Pettersson som mördat.18 

   

Teorier om mordet 
Att få en överblick över det enorma material som skapats genom åren, verkar vara en helt 

omöjlig uppgift. Är det en medveten strategi? Enligt Expressen 19 uttalade centralt placerade 

socialdemokrater underliga kommentarer, som exempelvis: ”Svenska folket är inte moget att 

få veta sanningen om mordet.” och ”Om sanningen kom fram skulle socialdemokratin förlora 

makten.” På en sida på internet finns det 159 teorier och angivna möjliga mördare i 

                                                 
16 Wall, Gunnar (2001) Journalist till hårt angrepp mot kollegor: ”Skamliga metoder mot Pettersson”, 

http://www.gunnarwall.se/pettersson.html. 
17 http://dsm.nu/syndabocken.html  
18 Berg, Rebekka (2004) Polisen mörkade Christer Petterssons alibi, DSM 2-3/2004, 

http://www.dsm.nu/politiska/Polisen%20morkade.htm 
19 Refererad av Rebekka Berg (2004) Polisen mörkade Christer Petterssons alibi, 

http://www.dsm.nu/politiska/Polisen%20morkade.htm  

Vissa tecken visar att polisen verkar ha 

mörkat Christer Petterssons alibi. Han hade 

utvalts till syndabock, vilket en talande 

målning av Markus Andersson ville 

synliggöra, se bilden. Enligt Gunnar Wall 

framträdde ett par alibivittnen i rätten och 

”som skulle ha friat Pettersson om de blev 

trodda.” 

http://www.gunnarwall.se/pettersson.html
http://dsm.nu/syndabocken.html
http://www.dsm.nu/politiska/Polisen%20morkade.htm
http://www.dsm.nu/politiska/Polisen%20morkade.htm
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bokstavsordning. Här finns som exempel ”Basebolligan”, Stig Bergling (spionen), Georg 

Bush i sin roll som CIA-chef, Ebbe Carlsson, Ingvar Carlsson, frimurarna (P2), Ted 

Gärdestad,20 Gud, Hans Holmér, Carl Lidbom, polisen, Scientologkyrkan, 

Socialdemokraterna, SÄPO, och Sydafrika (en elak kommentar hos en källa menar att så fort 

golfsäsongen startar i Sydafrika så ”öppnas Sydafrikaspåret igen”, hela Palmegruppen lär vara 

golfspelare.). Detta är 15 exempel i listan. Den intresserade hänvisas till internet. 21 

  Eva Rausing (Tetrapak-familjen) informerade Palmegruppen i ett mail att hennes 

svärfar, Hans Rausing, 86 år, var ansvarig för mordet.22 

  De allra mest spektakulära teorierna kanske är att Lisbet Palme och/eller någon eller 

några av sönerna Palme mördade eller såg till att någon annan mördade Olof Palme, en teori 

som framfördes av bland andra Lars Krantz.23 En orsak som framhålls är att Olof blivit en 

belastning både för familjen och för partiet. Det var ju exempelvis känt att Olof Palme hade 

flera älskarinnor. Han var också trött på det politiska arbetet. Thage G Petterson berättar i sin 

självbiografi att Olof Palme var ”två personer och två själar i samma kropp”. Han berättar 

om Palmes nyckfullhet, oberäknelighet, aggressiva utfall och dubbla natur. En mycket 

intressant sammanfattning av boken (som jag inte läst) görs av Jan Gillberg i DSM 5-6/2002, 

med rubriken ”Var det Partiet som mördade Olof Palme?”24 

  I år (2013) har Thage G anslutit sig till Leif GW Perssons teori om polis- och SÄPO-

spår, liksom även Inga-Britt Ahlenius, som satt med i Palmekommissionen, tidigare gjort, och 

som framfört kritik för att polisspåret inte utretts ordentligt.25 Inga-Britt Ahlenius menar också 

att Stay Behind-rörelsen bör utredas närmare. 26 

  Ett ständigt återkommande motiv, som flera källor anger, är att Olof Palme mördades av 

den svenska säkerhetspolisen på uppdrag av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. 

Palme skulle resa till Moskva i mars 1986, vilket skapade stor oro bland makthavare i väst. 

Skulle Palme sälja ut Sverige till Sovjet? Ubåtskränkningarna, som Carl Bildt med flera 

menade var från Sovjet, men som senare uppgivits vara amerikanska och genomfördes av 

några Natoländer på uppdrag av CIA. Palme ville åka till Moskva för att förbättra de 

försämrade relationerna efter ubåtsaffären, men vissa ansåg att Palme till varje pris måste 

hindras från att resa. Detta är något som Lars Borgnäs (2011) avhandlar i sin mycket 

intressanta bok ”Nationens intresse”. 

                
 

                                                 
20 Ett vittne tyckte att den flyende mördaren såg ut som Ted Gärdestad. 
21 Vem mördade Olof Palme? http://medlem.spray.se/uddasverige/palme.html  
22 Ekelund, Martin (2012) Hans Rausing: Det speglar sjukdomen. Familjen uttalar sig om svärdotterns mejl om 

Palme-mordet, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15335995.ab 
23 Se exempelvis Leopold (2000) http://www.leopoldreport.com/P-hat.html. 
24 http://www.dsm.nu/mordade_partiet_palme.html  
25 Se bl.a. Jakobson, Hanna (2013) Thage G fick sms om Palmes mördare, Expressen.se, 

http://www.expressen.se/nyheter/thage-g-fick-sms-om-palmes-mordare/.   
26 Bergman, Carl-Johan (2013) Rörelse kopplas till Palmemordet, om uttalande av Inga-Britt Ahlenius, 

http://www.expressen.se/nyheter/rorelse-kopplas-till-palmemordet/ 

År 1968. Statsrådet Olof Palme 

demonstrerar sida vid sida med den 

nordvietnamesiske Moskva-

ambassadören Nguyen Tho Chyyan i 

Stockholms februarikyla. De protesterar 

mot USA:s krigföring i Vietnam. 

Fackeltåget väckte stor vrede i USA. 

 

http://medlem.spray.se/uddasverige/palme.html
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15335995.ab
http://www.leopoldreport.com/P-hat.html
http://www.dsm.nu/mordade_partiet_palme.html
http://www.expressen.se/nyheter/thage-g-fick-sms-om-palmes-mordare/
http://www.expressen.se/nyheter/rorelse-kopplas-till-palmemordet/
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-Det är bäst för alla inblandade om mordet på Olof Palme aldrig klaras upp. 

Ambassadör Carl Lidbom, 1986 

 

Det var inte bara Carl Lidbom som menade att det nog var bäst för Sverige att mordet inte 

klarades upp. Flera källor antyder det. 

  Kan mordet ha varit ett ”planerat självmord”, vilket några källor anger. Palme ska då 

också ha planerat platsen för detta ”självmord”, d.v.s. i närheten av Skandiahuset, eftersom 

hans farfar, Sven Palme, byggde upp försäkringsbolaget Thule med början omkring 

sekelskiftet. Företaget slogs ihop med Skandia på 60-talet och Thulehuset användes av det 

sammanslagna företaget.   

  Palme var genuint hatad, av vissa grupper inom polisen, av politiska motståndare, av 

grupper i andra länder och av enskilda extremister. Thage G Petterson berättar att Palme var 

djupt sorgsen över detta hat och de enormt destruktiva reaktioner han fick på insatser och 

uttalanden han gjorde. Dessa reaktioner ska ha varit en anledning till att Olof Palme valt att 

begå självmord, men sett till att andra hjälpte honom med det. Här finns det många 

spekulationer om vem som i så fall hjälpt honom. Här skulle Lisbet varit medveten om 

beslutet och delaktig. 

  ”Palmehatet” är ett begrepp som dyker upp hos väldigt många författare. Jan Gillberg 

(2003) skriver att det är ett av de ny- och etikettsord som ”tillkommit i Olof Palmes 

efterföljd”. ”Privatspanare” är ett annat.27 Jan Gillberg var inledningsvis mycket skeptisk till 

privatspanarnas verksamhet och han tvekade inför att ”ge utrymme åt Palmemordgåtan” i 

DSM28. Men när han hade läst Thage G Pettersons bok ”Olof Palme som jag minns honom”, 

började han intressera sig för de märkligheter som omgav mordet. Han har sedan gett mordet 

ganska stort utrymme i tidningen och publicerat många intressanta artiklar, både egna och av 

andra författare (se referenslistan). 

  Regeringen utfärdade en belöning på 50 miljoner kronor, vilket enligt vissa kan vara 

anledningen till de många privatspanarna. En intressant ”insidesberättelse” kommer från 

Lillemor Östlin i ”Hinsehäxan”. Jag tar ett kort citat: 

”Tore var med i Palmegruppen. Han kände de flesta rövare och pundare i staden och var 

välbekant med Sigge Cedergren, … Vid ett tillfälle var flera personer samlade hemma hos Sigge 

i hans bostad på Tegnérgatan. Det var förutom Sigge själv, polisen Tore, Finska Henry, Roger Ö 

och Ove Gotland. …  

- Jo de bestämde att de skulle sätta dit Christer Pettersson för Palmemordet. Och snuten, Tore, 

var med på det. Han skulle få belöningen och Sigge skulle bli av med Chrille.” (sid. 250-251) 

Lillemor Östlin levde ju i dessa ”rövarkretsar”. 

  En intressant vinkling gör Sven Olof Hassel i ett föredrag år 2011. Han menar att Hans 

Holmér var hotad av två SÄPO-män och av Ebbe Carlsson och hade ”således inget annat val 

än att köra spaningsarbetet åt fel håll! Bl.a. med det helt tokiga ’kurdspåret’ och även med 

den felaktiga vapentypen.”29  

Tillbaka till Sveavägen 
Några intressanta författare och privatspanare menar om och om igen att Sanningen måste 

finnas ”på Sveavägen”. De beskriver händelserna i detalj, minut för minut, vittne för vittne, i 

långa, stundom tråkiga redogörelser, men jag förstår att ett seriöst polisarbete måste gå till så. 

                                                 
27 Gillberg, Jan (2003) Sven Anér gräver vidare, DSM 2/2003, http://www.dsm.nu/sven_aner_graver.html 
28 DSM står för Debatt, Sanning, Mediakritik, http://www.dsm.nu/, vars nisch är ”Att säga det som sällan sägs 

men som borde sägas… behöver sägas.” 
29 Hassel, Sven Olof (2011) Palmemordet är löst, med garanti! http://palmemordetlost.webblogg.se/. (Han 

menar att det var Christer Pettersson som övertalats av OÄ-SÄPO att mörda Palme. Hassel skiljer mellan SÄPO 

och OÄ-SÄPO, en del inom SÄPO som inte drar sig för kriminella handlingar. OÄ står för oärliga. 

http://www.dsm.nu/sven_aner_graver.html
http://www.dsm.nu/
http://palmemordetlost.webblogg.se/
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När kom polisen? När kom ambulansen? Varför dröjde det? Vart tog de ”sex magiska 

minuterna” vägen? Stockholmspolisens sambandscentral (SBC) hävdade enligt Rebecka Berg 

(2003)30 att man därifrån sände det första polislarmet klockan 23.23 medan kvällens högsta 

yttre befäl Gösta Söderström tittade på klockan som visade 23:29. Dessa sex minuter spelar 

sen en stor roll för analyserna av det som hände. Varför fungerade inte 

radiokommunikationen? Gick makarna Palme arm i arm eller gick Lisbet en bit framför? 

Vilken kappa hade Lisbet på sig? Lisbet lär ha blivit beskjuten enligt egen utsago. Trots det 

fick ingen läkare undersöka henne på Sabbatsberg.31 Vid beskjutningen hade hon en 

mockakappa på sig, vilken sen skickades för analys till Tyskland – tillsammans med de kulor 

som privatpersoner hittade dagen efter, kulor som med stor sannolikhet var ditlagda i 

mörkläggande syfte.32 Kulorna som skickades till Tyskland kan inte ha passerat en 

människokropp, menar några källor. Det kom det kriminaltekniska laboratorium som 

undersökte dem fram till, enligt källorna. Lars Krantz berättar att rättsläkaren Milan Valverius 

berättat för honom, ”sedan han försäkrat sig om att jag stängt av bandspelaren, att skotthålen 

i Lisbet Palmes kappa hade åstadkommits i polisens laboratorium!”33 

  En nyckelbild i denna diskussion togs utanför Sabbatsbergs sjukhus av en pressfotograf, 

Ulf Karlsson. Denna bild har figurerat i många kritiska diskussioner.  

 
 Peter Isaksson (2013) skriver i en artikel på Para§raf, Kriminal- och rättsmagasinet, att 

mordutredningen är ”En skamfläck i Sveriges nutidshistoria”.34 Samtidigt konstaterar han att 

”något verkar ha hänt”. Sverige verkar nu ”kunna närma sig traumat” och anspelar bland 

annat på Leif GW Perssons TV-serie om teorin att det är säkerhetspolisen som är ansvariga. 

Dessutom får ifrågasättande författare, som exempelvis Gunnar Wall, plats i media. 

  Den 28 februari 2011 skriver Gunnar Wall och nyhetsreportern Anders Hellberg på 

DN.debatt35 och menar att Palmemordet måste fortsätta utredas. Det har fortsatt komma in 

nya tips. När jag ser bilden av det arkiv där all information är lagrad förstår jag hopplösheten.            

Jag har en vän som är matematiker och som skriver36: 

                                                 
30 Berg, Rebekka (2003) De sex magiska minuterna, DSM 6/2003. 
31 http://dsm.nu/att_satta_punkt.html  
32 Se bl.a. Liljeson, Hans (2012) De Falska Kulorna – Polisiärt bedrägeri på internationell nivå, DSM 6/2012. 
33 Krantz, Lars (2006) ”Naken hand mot naket hjärta”, SENASTE NYTT 14 03 2006, 

http://ribe.biz/nationalmordet.nu/0555.html. 
34 http://www.magasinetparagraf.se/intervjuer/en-skamflack-i-sveriges-nutidshistoria  
35 http://www.dn.se/debatt/lat-inte-utredningen-om-palmemordet-do-sotdoden/  
36 Per Lundgren i ”Kapitalismen avslöjad!”, se http://nyaekonomiskasystemet.se/ Del III. 

http://dsm.nu/att_satta_punkt.html
http://ribe.biz/nationalmordet.nu/0555.html
http://www.magasinetparagraf.se/intervjuer/en-skamflack-i-sveriges-nutidshistoria
http://www.dn.se/debatt/lat-inte-utredningen-om-palmemordet-do-sotdoden/
http://nyaekonomiskasystemet.se/
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        Bilden hämtad från DN.se, Hellberg & Wall (2011) 

Lever Palme? 

En av de kanske mest spektakulära teorierna förs fram av advokaten Hans Liljeson. Han var 

på 60-talet jurist hos Skandinaviska Banken och hade sedan egen advokatbyrå i Stockholm. 

På 70-talet var han verksam i Frankrike som juridisk konsult och var från 1984 verksam som 

advokat i Paris. Han var rådgivare åt Carl Lidbom som var ambassadör i Paris när mordet 

begiks. Enligt Jan Gillberg (2010) är Liljeson numera pensionär ”med levande intresse för 

svensk samtidshistoria”.  

  Liljesons bok ”Palmemordets hemliga scenario – Dubbelspel och Statskupp” var den 

första jag läste. Den triggade igång en genuin nyfikenhet. Kunde detta scenarium över huvud 

taget vara möjligt? Jan Gillberg, som publicerat boken i DeSaMek Publishing AB år 2009, 

berättar i förordet att Hans Holmér i en artikel i DN den 25 augusti 1986 sa: 

”Om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram, så kommer den att skaka Sverige i 

sina grundvalar.” 

Det är ett citat som lyfts fram av flera källor. 

  Liljeson går mer grundligt tillväga när han granskar vad som hände på Sveavägen än 

någon av de övriga författarna, som jag uppfattar det. Under första delen av boken redogör 

han mycket detaljerat och konkret för alla detaljer. Så kommer ett kapitel som heter 

”Avslöjande intervju”, där han låter ”Olof Palme själv avslöja hemligheten”. Här berättar den 

fingerade Palme om att han var deprimerad, att han blivit ”trött och missmodig” och anger 

orsakerna. Liljeson låter Palme berätta om svårigheterna och utmaningarna som till slut blev 

för många och för tunga för Palme. Dessutom menar Liljeson att Palme kanske hade 

”drabbats av allvarlig sjukdom som försämrade hans mentala tillstånd” och tar några 

exempel, exempel som även Thage G Petterson redovisar i sin bok.37 Liljeson skriver i 

”intervjukapitlet”: 

 
 ”Det tog flera veckor att planera operationen som tillstyrktes av Ingvar Carlsson och en trängre 

krets i partitoppen. Att bara avgå som statsminister skulle inte ha eliminerat mordhoten, det 

krävdes handfasta bevis på att jag var död och begraven och därmed ur stånd att avslöja något.” 

 

                                                 
37 Gillberg, Jan (2002) Var det Partiet som mördade Olof Palme? – Efter att ha läst Thage G. Petersonsbok om 

Palme, DSM nr 5-6/2002 

 

”Fortfarande har de ytterst ansvariga för 

Palmemordutredningen sålunda inte sett till 

att OCR-scanna det extremt omfattande 

utredningsmaterialet, trots att det är en 

ganska enkel och snabb uppgift att klara av, 

med följd att det inte finns någon 

kärndatabas som arbetar med hjälp av 

modern högre matematiks moderna 

avancerade informationsbehandling enligt 

kraftfull korskopplingsanalys i denna 

mordutredning. Fortfarande begränsar man 

sig till och envisas med att några få 

människor skall hålla ett enormt 

utredningsmaterial i huvudet, där det 

mänskliga är att vi ganska snabbt glömmer 

detaljer om allt möjligt bara efter kort tid.”   

 

Lisbet Palme lär ha följt med i 

samma ambulans som Olof 

Palme. Ändå kommer hon till 

sjukhuset med en polisbil och i en 

annan kappa än den mockakappa 

hon lär ha blivit beskjuten i. 

Varför? undrar de författare som 

poängterar detta. 
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Så Palme bestämde sig därför för att fly landet. Han skulle i samverkan med Lisbet, sönerna 

och en liten inre krets i partiet fejka ett mord på Sveavägen och sen rymma.  

  Kapitlet chockade mig eftersom jag tyckte det var osmakligt att skämta på det sättet. 

Men så ger Liljeson sig i kast med nästa kapitel, ”Gåtans lösning?”, och där spinner han 

vidare på denna tråd och försöker bevisa sin tes genom att detaljerat beskriva hur det kan ha 

gått till. Hur makarna Palme gått över till andra sidan Sveavägen. Vid Bonnierhuset har de 

gått in och snabbt bytts ut mot två personer ”förklädda att likna makarna Palme”, som sedan 

enligt planerna åter korsade Sveavägen och vid Dekorimahörnan skulle de möta upp med 

”mördaren”. Där utspelades dramat. Det bär för långt att redogöra för detaljerna, som faktiskt 

inte låter helt osannolika. Enligt Liljeson fick Olof Palme hjälp att ta sig till flygfältet i 

Borlänge, där Hans Holmér tidigare hade varit och planerat resan, som enligt Liljeson gick till 

Frankrike, där Carl Lidbom, ambassadören, tog hand om Palme.  

 Den ambulans som kom till platsen för att hämta den ”mördade” var inte involverad. En 

”SÄPO-ambulans” hade förberetts, som egentligen skulle ha fört Palme till sjukhuset, men 

den var försenad. Lisbet ska enligt Liljeson ha tagit den istället för den ambulans som ”Olof” 

åkte med. Men på vägen till Sabbatsberg gjorde den en avstickare till en hemlig adress ”där 

Lisbeth Palmes stand-in steg ur och Lisbeth Palme själv klev ombord”. Den personal som tog 

hand om kroppen och som ”obducerade”, d.v.s. rättsläkaren Milan Valverius, som senare dog 

en märklig död, måste ha varit involverad på något sätt.  

  Även om Hans Liljeson berättelse vid första påseende kan verka både obehaglig och till 

och med makaber, så rekommenderar jag boken för läsning och diskussion.38 Vi kan inte veta 

– ännu – vad som är sant och vad som är falskt i alla dessa berättelser, inklusive Liljesons 

teori om att Palme fortfarande lever. Palme föddes år 1927. Om han lever skulle han idag vara 

86 år. En vän till mig känner Hans Liljeson mycket väl och berättar att Liljeson är absolut 

övertygad om sin berättelse, att Palme överlevde och lämnade Sverige. Men han vet inte vart 

han tog vägen efter Frankrike. 

  För att fortsätta denna märkliga tråd kan jag berätta om en bekant till mig, som använder 

slagruta/pekare för att få svar på olika frågeställningar, menar att hans pekare säger att Palme 

lever i Ryssland. 

Vad är sant och vad är falskt?   

En utmaning för mig när jag läst, har varit att försöka förhålla mig neutral i bedömningen av 

alla fakta. Jag förstår att, om det finns hemlighetsmakeri och behov av mörkläggning av 

mordet, så är jag inte rätt person att avgöra vad som är sant och vad som är falskt. Om 

mörkläggningen är av vikt för ”nationens intresse” och om sanningen skulle riskera att ”skaka 

Sverige i sina grundvalar” så är det självklart att massor av uppgifter, som presenteras i 

böcker och artiklar måste vara desinformation, vars syfte är att leda polis, privatspanare och 

allmänhet på villospår. Men vilka fakta är desinformation och vilka är seriös information? 

  Mängder med handlingar är fortfarande sekretessbelagda.  Obduktionsprotokollet som 

gjordes vid obduktionen av Palme, är hemligstämplat med motiveringen att ”det kan antas att 

de närstående till den avlidne lider men” om uppgifterna röjs. Liljeson ifrågasätter vad som 

kan vara så farligt för familjen Palme om obduktionsprotokollet offentliggörs. En intressant 

information som några källor tagit upp är preskriptionstiden på mord. Från den 1 juli 2010 

gäller att det inte längre sker någon preskription av de grövsta brotten, exempelvis mord, om 

de begåtts 1 juli 1985 eller senare. Det innebär i praktiken att dokumenten om Palmemordet 

fortsätter att vara sekretessbelagda. Om preskriptionstiden hade löpt ut efter 25 år hade alla 

dokument kunnat offentliggöras nu och blivit tillgängliga för granskning. En misstänksam 

läsare kan börja tro att lagen anpassats för att kunna fortsätta mörklägga omständigheter och 

                                                 
38 Se även Gillberg, Jan (2010) ”Palmemordet” – Vad är dikt och vad är verklighet, om två böcker av Paul 

Smith och Hans Liljeson, DSM 3/2010. 
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fakta när det gäller mordet på Olof Palme, vilket ju inträffade drygt ett halvår senare. 

 Christer Petterssons obduktionsprotokoll är också hemligstämplat. DSM har gjort 

seriösa försök att få tillgång till protokollet men har fått avslag i alla instanser, vilket Jan 

Gillberg beskriver i DSM 5/2005.39 Även Sven Anér har försökt få ut protokollet, förgäves.40 

Frimurarsymboler? 

Ole Dammegård41 menar att de fem obelisker (”luntor”) som har rests vid Luntmakargatan 

och Tunnelgatan året efter Palmes död visar att frimurarna kan ha engagerat sig i mordet på 

något sätt. Obelisken är en viktig symbol för frimurarna. Talet 5 lär också vara ett viktigt 

nummer för frimurarna. Varför restes obeliskerna? Vem reste dem? Varför fem stycken? 

Varför valdes de platser där de står? Vad betyder de små ”informationsplattor” som sitter på 

ett par av obeliskerna? Vilka är D. Tingström och A. Lübeck? Vad betyder orden? Har detta 

något med Palme att göra, eller handlar det om helt andra saker. Varför så mystiskt? Vem kan 

ge information om dem? Vem är Bror Hjort utan h i änden? Den kände konstnären stavar med 

h. 

  

   

Ferdinand Léon Delagrange, född 1873 i Orléans död 4 januari 1910, var en fransk skulptör 

och flygpionjär med franskt flygcertifikat nr 3. Han kan knappast ha kunnat resa en obelisk år 

1987. Och vem är A. Lübeck som hedrats med en obelisk? Jag har googlat, förgäves… 

                                                 
39 Gillberg, Jan (2005) Syndabocken, (om mordet på Christer Pettersson), http://dsm.nu/syndabocken.html  
40 http://svenanerpalmemordet.blogspot.se/2010/07/svd-angav-tonen-fritt-fram-att-angripa_26.html  
41 Dammegård,Ole (utan år, pågående uppdatering) STAT$KUPP I SLOWMOTION, svensk och engelsk upplaga 

finns att köpa på http://www.lightonconspiracies.com/,  
 

http://dsm.nu/syndabocken.html
http://svenanerpalmemordet.blogspot.se/2010/07/svd-angav-tonen-fritt-fram-att-angripa_26.html
http://www.lightonconspiracies.com/
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Obelisken – Dödens tecken 
Ole Dammegård skriver följande, under ovanstående rubrik, om obeliskerna i sitt 900-sidiga 

manus ”Stat$kupp i Slowmotion”:42 

 
”För utländska turister är det mycket förvånande att det inte finns några statyer eller museum 

efter Olof Palme, Sveriges mest internationellt kända politiker. Några få gator och torg har döpts 

efter honom - annars ingenting. Till och med gatstenarna där statsministern mördades är utbytta 

för att ingenting ska påminna om mordet. Detta enligt familjen Palmes vilja. Ett tag brann en 

gaslåga på mordplatsen men även det stoppades av Palmes närmaste som också har sagt nej till 

ett minnesmärke. Det enda som finns kvar är en spartansk kopparplatta med texten: ”På denna 

plats mördades Sveriges statsminister Olof Palme den 28 februari 1986.” 

 

 
 

                                                 
42 Dammegård,Ole (utan år, pågående uppdatering) STAT$KUPP I SLOWMOTION, svensk och engelsk upplaga 

finns att köpa på http://www.lightonconspiracies.com/, sid. 560. 

 

Officiellt är det tio privata 

fastighetsägare som rest 

”luntorna”, se nedan. De röda 

punkterna på kartan visar var de 

står. 

http://www.lightonconspiracies.com/
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-Vi måste respektera familjens önskemål, kommenterade gatuborgarrådet Lennart Rydberg (fp). 

  Det kan tyckas som om statsminister Olof Palme i det närmaste har upphört att existera 

och man kan fråga sig varför socialdemokraterna inte har lagt ner större möda på att minnas den 

tidigare så älskade ledaren. Varför denna tystnad? 

  Frimureriets dolda makt bygger till stor del på symbolik och hemliga tecken som endast 

invigda förstår. På så sätt kan frimurare kommunicera utan ord. I ritualer, invigningsceremonier 

och konstverk är många motiv ständigt återkommande. Några av de vanligaste är passaren, 

vågen, vinkeln, det svartvita schackmönstret, den eviga lågan och obelisken. 

  Just obelisken har en märklig förmåga att dyka upp i suspekta sammanhang. Vid större 

mordoperationer där frimurare bevisligen har verkat bakom kulisserna inträffar ofta följande 

fenomen: Ungefär ett år efter dådet reses en diskret obelisk inom en radie av cirka hundra meter 

från brottsplatsen. Detta görs under förevändning att platsen behöver utsmyckas eller dylikt. För 

vanligt folk ser det bara ut som en intetsägande staty, men för de invigda har obelisken en stor 

symbolisk betydelse…  

... 

Vad få vet är att precis samma sak hände efter mordet i Stockholm. På Luntmakargatan 

parallellt med Sveavägen skedde 1987 en upprustning av gaturummet på initiativ av ’tio privata 

fastighetsägare’. Bland dessa fanns Skandia, detta bolag som verkar syssla med mer än bara 

försäkringar (se sid. 49343), SPP, ABB, NCC, Reinolds och Bonniers. Enligt en av Skandia 

Fastighets ansvariga, Rolf Gallon, hade man utlyst en tävling för utsmyckningen av gatan. Det 

vinnande bidraget var fem stora obelisker eller så kallade ”luntor”, som placerades ut längs med 

Luntmakargatan. Två av dem står på Tegnérgatan som en inkörsport till Luntmakargatan. 

Designen är utformad för att passa Skandias fasader. 

  En annan obelisk är placerad i direkt anknytning till mordplatsen. Dess placering är 

anmärkningsvärd eftersom den står runt hörnet till Tunnelgatan på ett asymmetriskt, 

skrymmande och föga utsmyckande sätt. Det var dock exakt här mördaren flydde på väg mot 

trapporna upp till Malmskillnadsgatan. 

  Studera bilderna och döm själv. Glöm inte att ta med i beräkningen att obelisken 

eventuellt också skulle kunna vara ett hedersmonument. Detta antagande utgår givetvis från att 

Olof Palme i så fall själv kan ha varit frimurare.” 

 

Oles frågor är intressanta att fundera över, men det finns många, många fler obesvarade 

frågor. Varför har inte Socialdemokratiska partiet gjort mer för att hedra sin mördade 

partiledare? Varför är det så viktigt att fortsätta mörklägga gåtan om mordet på Olof Palme? 

Varför dör så många människor, som varit inkopplade på fallet, så våldsamma och märkliga 

”dödar”? Varför utreds inte polis- och SÄPO-spåret mer seriöst? Varför anmäler inte Anti 

Avsan Sven Anér för mycket grovt förtal? Varför försvinner ”sex magiska minuter” i 

rapporteringen?44 Varför hemligstämplas Christer Petterssons obduktionsprotokoll? Varför 

vill inte familjen Palme acceptera att Olof Palme hedras på olika sätt? Varför? Varför? 

Varför? 

Palmeresan 
Min resa med mordet på Olof Palme har tagit drygt tre veckor. Nu sätter jag punkt. Min plan 

var, som jag nämnde inledningsvis, att sätta punkt när inget nytt kommer fram. Den planen 

sprack. Det kommer ständigt nya, intressanta, spännande vinklingar och fakta. Jag vill inte 

leva resten av mitt liv med mysteriet Olof Palme. 

  Jag brukar skriva mina ”lästexter” för att inspirera andra till läsning. I det här fallet har 

snarare intentionen varit att tillfredsställa min egen nyfikenhet. Det har varit en helt otrolig 

resa. Den har tagit helt otroliga vägar. Nu finns det andra resor att göra. Jag hoppas innerligt 

                                                 
43 Sid.nr. hänvisar till Dammegårds bok, STAT$KUPP I SLOWMOTION, svensk och engelsk upplaga finns att köpa 

på http://www.lightonconspiracies.com/ 
44 Berg, Rebekka (2003) De sex magiska minuterna, DSM 6/2003. 

http://www.lightonconspiracies.com/
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att Palmegåtan en dag får en lösning. Att teorikriget45 om mordet upplöses genom att en 

Sanning presenteras. Det har gått lång tid. Jag tycker att det är hög tid att ”blåsarna börjar 

vissla”, att de som verkligen vet något, vågar börja berätta. Innan det är för sent! 

 

 

      

       

                                                 
45 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/teorikrig-om-palmemordet_5963297.svd  

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/teorikrig-om-palmemordet_5963297.svd

