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HÄNDELSE
öTäFlä;äTme  samtaiar  med  `stats§ekr.   Jan
0   Karlsson   över   telefon.   Palme   talar   om
fami.1jepolitiken   §amt   att   han   var   pa   väg
att  spela  tenni§.

Livvakterna   sJörn   Söderberg  och  John-Erik
Hahne  anländer   till   apotek§hörnan   Väster-
1anggatan-Stor`kyrkobrinken.

0lc)f   Palme   kommer   ut   f rån   bostaden   och  går
till   livvaktsbilen   varefter  de  beger  slg
ti-ll   Kungliga   tennishallen   för   tenni3spel

LJPpger   att Olof   Palme   var

DOK . HÄNV
T  859-3-

T    90¢9

T    8308
Ovan ligt   gott   humör   den   28   februari    1986.

Efter  avslutat   spel   badade  Olof   Palme  bastu.

:;:få:::äå  ä:åf-älme  vid  g
bas€ubadet .

attet  0
den   aktuella   dagen

uppgivit  att   han
ot:t   humör   under

har   också  uppgivit   att:
me   på   ovanli.gt   gott   humör

Livval<terna   Säder.berg   och   Hahne   återkommer
ti.1l   tennisstadiQn.

Palme   kommer   f rån   tennisstadi.on   och   beger
sig   tillsammans   med   livvakterna   till   Ströms
Herrekipering   på   Kung§gatan   i   Stockholm.
0lof   Palme   ®ch   livvakten   Söderberg   går   in   i
affären.   Besöket   i   affären   varar   ca   5-15
minuter   och  anledningen   är   ett   återlämnande
av   en   kc}stym   Palme   inköpt/   lånat   dagen   innan

Återfärd   till   Rosenbad.

T    13616

T   9049

T   9049

%-grdläå,



Livvakterna  underrättade  om  att   de   inte
behövdes   mer   den   dagen.    I   häridelse   eiv   ändring
skulle  dessa  underrättas.

11.  00

11.  30

12  . 00

13  _ 00

®

®

®

Besök  av   Ulf   Dahlsten.   enligt   Olof   Palmes
agenda .
Dahlsten   hörd.
I`ngenting   nämns   i   förhören   ang.   Palmes
si nnesstämn i ng .
(Angående   Dahlsten,   se  anteckning   i   slutet   av
redovisn i ngs örotokol l et )

Den   uppgif t   som  redovisats   i   Dahlstens   förhör
som  säger  att   Lars-6öran   Engfeldt   medverkat
vid   Dahlstens   möte   med   Olof   Palme   stämmer   eJ.
Engfeldt   uppger   att   han   sammanträf fat   med
Dahlsten   den   28   februari,   någon  gång   på
förmiddagen,   för   ®n   föredi.agning   om  f inans-
krisen.   Palme   medverkade  eJ   vid   detta   möte.

Inbokat   mäte  med   lraks   amba§sadör   Al-Sahaf .
Samtalsanteckningar   finns   där.det   kl.argörs
att  mötet  gällde  §äl<erhetsrådet§  resolution
den   24/2-86  6m   lran/   Irak-konflikten,   samt
ett   besök  i  Sverige  av  lraks  utrikesminister
Tariq   Aziz.

Al-Sahaf   är   eJ   personligen   hörd   om  mötet.

Inbokat   möte  med   Per-Albin   Hansson-fonden,
Branting§fonden   och  Wigfor§fonden.

Föredragande   iR P-A   Han§son-fonden,
är   hörd.   Hon   uppger`   att
från  partikansliet,
f rån   LO  samt   hon   sJä

me  på   statsrädsberedningen   niellan
kl    12.00   och   ca   13.00.    Efter   mötets   av-

::::::!:#e:f;:;i:::å: åå'::: #än3::T-

|ofnå::::,o::::a:::d:oå;n::d::mm::::tiv
och   harrionisk,   närmast   glad.

Statsrådslunch,    i.   vilken   Olof   Palme     med-
verkade   enl.   sekr   Ann-Mari   Wilsson.

Q    9767

T    8418

T    8418

TB    12880

T    88S3

T    8518
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Ulf   Dahlsten   uppger   att   han   mellan   kl    13.00
och   13.30   befunnit   sig   i   Palmes   tJänsteruri.i
ti..llsammans   med   Olof   Palme   och

detta   i  syf te  att utera
och  verkni.ngarna   av  detta

hade  vid   ovan   angiven   tidpunkt.   Dahlsten   är
dock  helt  säker   på   att  ämnet   för  disku§si.onen
Var
Dahl sten.   vara  en

Detta   kan  också,   enligt
lari.ng  till   sirgitta

Dahls   iakttagelse/   ref lektion  över  Olof   Palmes
person  när   denne  anländer   till   lunchen.
Se   redovisning   nedan.

Rörande  statsradslunchen   kan   säges  att   det
inte,   utifrån  hittils  upprättade  anteckningar,
går   att  klargöra  exakt  vilka  statsråd  som
medverkade .
Enligt  uppgift   från  ståtsrådsberedningen   förs
i.nget   protokc}11   eller   någon   närvaroli§ta   från
luncherna.

Nedan   uppräknade  statsråd   är   hörda   i   ärendet:

ANITA   GRADIN.

Gradi.n   uppger   att   hon   sammanträf fat   med   Palme
vid  statrådslunchen  och  att  de  då  dryftat
frågor   kring   regeri.ngsarbetet.   Gradin   uppger
också   att   ingenti.ng   nämndes   om   Palmes   biobesök
senare  under   kvällen.

återkalla   Palme   till   nuet

Palme  åt   sin   lunch   under   det   att   de   hade   en

T    8418

T    8418

T    8677

T   8820



Dahl   nämner   också   att   Palme  medförde  en   liten
papperspåse,   med   oLf.änt   innehåll,   till   luncheri.

INGVAR   K^RLSSON.

jE!:i:iu::::;:r:::i h?:8::f::: å::t:glldes
T^®E   G   PETTERSSON.

Samtalade  med   Olof   Palme  sista   gången   den
27   februeri   1986   äver   telefon.

LENNART   B0BSTFtöM.

Bodström  uppger  att  han  befann  sig  i  =
|              den  28  februari  l986.
LENA  HJELM"LL£N

Wallån  uppger   att   hon   befann   sig   i   hemmet

åaTI den   28   februeri   1986.   Träffede
sista  gångenden   27   februari   på  §tats-

råds beredn i ngen .

8ENGT   GÖRANSSON

lngen   anteckning   finns   om  Göran§son   del-
tc}g   i   lunchen.    Han   samtalade   dock   med
Olof   Palme   över   telefon   ca   kl    17.15   den
28   februari   1986.   Se   redovisning   vid
aktuell   ti.dsangiyelse.

•80   HOLMBERG.

Holmberg   befann   sig   i   sin   bostad   den   28
februari   1986.   Träffade   Palme  sista   gången
den   27   februari.   på   §tatsrådsberednfngen.

ffiTRUD  SIGURDSSEN.

Sigurd§sen   bef.ann   si.g   i.
februari   1986.   Hon   träff

den   28
meS ista

gången  den   27   februari   vid   regeringslunchen
Palme   hade   då   varit   mycket   glad   och
harmonisk.

Åndersson  bef©nn  sig  på  semester  i  |  den
28   februari    1986.
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T    8644

T    8773
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T    8796

T    8806

T   8823

T    8661



LEI

LeiJon  befann  sig  på  semester  i  | den
28   februari    1986.

"ELL-OLOF   FELDT.

Ingen  anteckning   finns  över  ev.   medverkan
vid   aktuell   lunch.

F}OINE   KARLSSON.

Ingen  anteckning   f inns   över  ev.   medverkan
vid   lunchen.

MATS   HELLSTRö«.

Ingen  anteckning   f inns   över   ev.   medverkan
vid   lunchen.

SVEN   HUITERSTRölyl.

Ingen  anteckning   finns  över  ev.   medverkan
vid   lunchen.

*

Eft.er   lunchän   semtelade   olof   Palme   kort
med   sJörn   Andersson,   sakkunnig   vid   stats-
råds beredn i ngen .

14  .15
®

®

Inbokat   möte  med   Ygeman,   redal<tör   vid   SF/
statsanställdas   förbund.   Ygeman   hörd.
Ygeman   r`ämner   att   Olof   Palme,    i-   en   foto~
situation   i   §amband   med   intervjur`.   blev
allvarlig  och  uttryckte   "ingen   vet   vBd   som
finns  därute''.
0lof   Palme   nämnde  också   vicl   mötet   att   han   ev.
skulle  gå   på   bio  under   kvällen.

Fotografen
verkade  vi

tu

un,   ar
vilken   också   med-
hörd .

uppger   att   Palmes   kommentar   vid
ationen   inte  uttalades   med  oro  utan

var   en   spontan   kommentar   kring   det   de  sam-
talade  om  Just   då
märkningsvärt   i

E       HRB    EH

fann   inget  an-

uppfattning   är  att   Olof   Palme  var
gc}tt   humör   vid   intervJutillfället.

T    8658

T    8695

T   8955
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T    8761

T    8415

T    1628

T     1628
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16 .  00

16 . 30

16 . 00-
17  . 00

17 . 00-
18.00

17.10-
17.15

17  .15

Inbokat   möte  med   Norges   ambas§adör   Oskar
Vaernoe.
Vaernoe  är   inte  hörd  och   inga   samtals-
anceckningar   fi.nns .över   mätet.

0lof   Palme   och   Vaerhoe   f ikade   i   ber.sQndlens
kafferum   tillsammans   med   övrig   personal.   De
satt   dock  ensamma  vid  ett   bord   för   sig  sJälva.
De.  lämnade  också   lokalen   färe  de   övriga   och
gi.ck  då   till   Palmes   tJänsterum.

Vid   förhör   med   Hans   Dahlgren   framkommer   en
uppgift  om  att   Vernoe  till   denne  sagt   att   han
han   uppfattade   Palmes   humör   vid   mötet   s®m
strälande.

Inbokat   möte  medI
JliF Em

härd

uppger   att   Palme  var   mycket   avslappnad
mötet.   Hon   har  aldrig   sett   honom  så

avs l a ppnad .
De  samtalade  uteslutande   om  arbetet   vid   AIC,
inget   privat   avhandlades.

:::å::a::::;u:å;::o:e:aå,I|::? iiEtt
lämnade   c©   kl    16.30.

Olof   Palme   och   Ann-Ma.ri   Wilsson   samtalade   om

Någon   gång   under   denna   tidsperiQd   överlämnar
Palme  arbetsuppgifter  till   Lar§-01of   Petters-
son,   sakkunnig   vid   statsrådsberednir`gen.

0lof   Palme   samtalar   med   Ulf   Dahlsten   på
tJän§terummet .

Olof   Palme   samtalar   med
ang.   ett   stipendium   från
st i f tel sen .

i   Lund

Ei;i:;:::j å:::ö;::m:t:ä:o:r::::d:p::n
antog  att  detta  berodde  på  att  det   var   hans
sista  samtal   för   dagen.

Samtalat   med
Denne   hade   upp attat  att  a

•över   telefon.
t  stod  väl   till

och  att   Palme  var   optimistisk

T   8§'8

T   85?6

T    13    945

T    8518

T    8518

T    841,8

T   8863

T    8796
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18.00

18 . 00

18.00-
18.30

18 . 30-
18.40

18.30

20 . 00-
20 .15

20 . 30

20 . 4 0

20 . 50-
21. 00

21.15

23 . 04

23 . 20

Sammanträffade   med   sekr.   Ann-Mari-Wilsson
utanför  sitt   tj.änsterum  och  samtalade  med
henne   om   et;t   brev   som   sku.11e   rensl<rivas.

Samtalat   med   Kjell-Olof   Feldt  över   telefon
ang.   SIFO:g   regultatundersökning.

Någon   gång   under   denna   tidsperi.od   lämnade
Olof   Palme  statsrådsberedningen.   Enligt
dep.sekr   Stefan   Nore6n   lämnade   Palme
platsen   kl    18.3®0.

Mårten   Pelme  samtalade  med   fadern   över
telefon  och  denne  talade  om  att   han   befann
sig   hemma   i.   bostaden.   Mårten   hörde  också
modern   i   bakgrunden.

0lof  och   Lisbeth   Palme  äter   middag   till-
sammans   i   bostaden.

Samtalade  med   parti..sekr.   Ba   Toresson   över
telefon   ang.   SIFO-§i.ff rorne..   Toresson   uppger
vid   förhör  att   han   uppfattade  Palme  mer  av-
spänd  och   lugn   än   hen  varit   tidigare.

Palme  samtalar   med över  telefon

Olof   och   Lisbeth  Palme   lämner   bostaden   i
Gamla   stan   i   Stockholm.   Via   Gamla   stans
tunnelbanestation   beger   de  sig   sedan  till
biografen  Grand   på   Sveavägen.

Makarna   Palme   anländer   till   bi.ogrefen   Grand
någon   gång   under   denna   tidsperiod.

Föreställni.ngen,   8röderna   Mozart,.  börJar.

Föreställningen   slut.   Makar.nä   Palme   dröj.er
kvar   en   stund   och  samtalar   med   Mårten   och
dennes   flickvän,   därefter   promenad   längs
Sveavägen   i   riktning   mQt:   bostaden.

0lof   Palme   blir   skJuten   i   ryggen   i   hörnet
av   Tunnelgatan   och   Sveavägen   i   Stockholm.

*

T    8518

T    869§

T    8273

T2

T116

T    8247

T    8694

T116

T    9593

L846

L846
T2
T116
T    9593

Samtliga   tidsuppgifter   är   mer   eller   mindre  cirkatider   beroende   på
den   mänskliga   faktorn.    I   detta   fall   männi.skor§   förmåga   att   komma
i.håg,   anteckna   oc:h   relatera   oli.ka   händelser.



*

Angäende   Ulf   Dahlsten   kan   sägas   att   denne   hade   en   tJäiist   vilken
innebar   att   han   c)fta,   och   oplanerat,   sammanträffade   med   Olof
Palme  under   dagarna.   Dahlsten   har   därför   svårt   att   uppge  exakta
tider   oäh  exakt   viika   personer   som   medverkat   vi.d   de   "möten."
han   haft   med   oinf   Paimå.

•...
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