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Jag Lars Jeppsson var vittne till mordet på statsminister
Olof Palme fredagen clen 28 februari 1986. Jag stod vid korsningen
Tunnelgatan- Luntmakargatan nåir jag hörde två smällar ute från
Sveavtigen och såg en man tälla in i mitt synfÌilt.
Kort d?irefter hörde jag springande steg bakom barackerna som stod
mitt i gränden. Efter en kort stund till dök det upp en man bakom
baracken som sprang tvärs överkorsningen med Luntmakargatan
och fortsatte mot trapporna. Jag flyttade mig till det motsatta hörnet av
korsningen och såg honom springa uppñr trappoma och sedan florsvinna
ditruppe. Jag tittade också ner mot Sveavägen och såg några personer
som vai samlade borta vid mordplatsen. Jag såg eller hörde ingen annan person på
Tunnclgatan.

Jag antog då att mannen som sprang uppftir trappoma var samñta
som hade avlossat skotten ute vid Sveavägen. Så tfinkte jag eftersom jag
inte såg någon annan person i grÍinden, ochjag har trofi det under alla å¡ sen dess.

Men jag såg aldrig vem som sköt, så jag kan inte vara helt säker på att det
var samma person som han som kom fram bakom baracken. NÍi¡
på senare tid har pratat om det här med journalisten harjag fìirstått

ftirsvunnitatt jag kan ha gjort ett misstag. Den som avlossade skotten
åt något håll innan jag gick över till andra sidan av Luntmakargatan. Han kan
till exempel ha smitit in i mellanrummet mellan de två barackerna som
stod i gränclen. FIan kan också ha sprungit runt hörnet vid Luntmakargatan
och stuckit norrut utan att jag såg honom. Det är inte heller omöjligt.

Närlftirst började tala om att jag kan ha tagit fel när jag fodde att
det var mördaren som var tveksam till det.

Men senare har jag frirstått att det kan vara så, även om
jag inte upplevde det så på platsen

Dåirftir villjag nu informera er om att det vittnesmåljag gett inte betyder att jag är säker
på att det var gämingsmannen som jag såg komma springande. Det kan ha varit han,
men det kan också ha varit en annan person. I så fall var det en person som dödade Olof
Palme och en annan somjag såg springa uppfÌir trapporna.

Stockholm den l8 mars 2020
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