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Forhbrsledare ar Jonas Englund

Bitradande forhdrsledare ;ir Sven-Ake Blombergsson

I delges att han ska horas upplysningsvis i utredningen med anlcdning av hans

bakgrund somf oe h nara merlarhr-,tare till Olof Palme .

Funderingar rnfclr detta fdrhor?

Jag iir val narmast tacksam for att man ante ger upp, for det hdr ar for,lagtror hela

svenska folket och alldeles sarskild for oss som var nira Olof si 5r det som ett oppet

sir. jag marker det rdtt tydligt trll skillnaden mot Anna lrndh som var tungt ercksi, men

det klarades upp Di kan nran pi nigot siitt g3 vidare. Olof Palme tror jag aldrig att vi

som jobbade med hononr oc'r var vJnncrtill honom kan slSppa det hiir. Darfcjr tycker

Jag att det kanns bra att man inte slapper taget utan hSller pi si lJnge man har nagon

chans att hitta en forklaring

Fl 1: Kiinslig r.rtrikespoiitik. Den har inplanerade resan till Sovjetunionen, det var ju

kanslrgt och det fanns ju de som trodde att Pa

f jag formodar att clu tinker pi framfdrallt kanske marinofficerare men rlet

fanns kanske iven andra som l.o.m. sa att tran Det

klart att det ar en grupp som man harfunderat pfi men o,"rerhuvudtaget si visste vi vdl

om att Olof Palmc var en kontro'rersiell person och utsattes frir hatkampanjer som det

intefinns motsvarighet trll Det enda som.lag kan tankas kornma ilamfr:relse var

narheten o.rI torn urr[, rr:en rJet har]ag sagl vid

flera tillfallen ccksi offerrtligt att den mot Olof Palmc var nigot exceptionelit och det

borjadc si tidigt. Jag borlade arbeta trllsanrmans med Palme for

och di kommer jag ihig att Svensk Tidssknft som di var Hogerns ideologiska organ, de

hade redan di en hatartikel som di ocksi var skribent i Svenska

Dagbladet, si nEr nran liser om den, jag har den fakti'rkt har inne. Det Jr det

obegripligt hur man kunde angripa honom s5, Palme var ju di bra 30 5r gammal. lngen

visste di att han skulle blr statsminlster och ingcn visste att han skulle bli statsrid over

huvud taget, utan han var en medarbetare till lage Erlander. en ung person Varfor

detta hat som finns i den har artikeln. Vdldigt tidigt skapades ivissa grupper i Sverige

ett haL rnot Olof Palme, ocir di sJger rrran att han svek overklassen oclr gick overtill
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fierrden, r-nerr han var inte den farsta. Hlalmar Branting, v*r frrrcta I realiteten

partiordforande kom oeks* frin civerkiassen och visst fanns del angrepp mot honom

.rlen inte atts pi det selt som mot Ol*f Palme. Hatet mot Olof Palme var unikt och det

fanns r*om landet och det fa*ns utorn landet och det klart vi reagerade mot detta nch

dessa viskn:ngskampanJerna om att han varf och allt som det har gick r.rt pi.
En del visste vi var det kom ifrin men ratt rnycket var vi inte klara over vem ar det i

verkligheten som ligger bakom delta. D;irav foljer ju den har fSnga utliiggningen om att

det fanr"rs s* att siiga, viildigt rninga sonr i'rade nigorr fornr av motiv att ge till det

ytterita och:i J; [a l;vet av honom. Mcn min spontana reaktinn pi mordnatten var lu
att jag trodde det var ett politiskt mord Sen kom eftertanken cm en ensam galning

o.s v. men den spontana tanken utrfrin det jag hade varit rned om, det var att nagon

i*om landet eller nigon utom landet som hatade Olof Palrne som di av politiska skal

var beredd att gdra sig av nred hononr

FL,2 Vern urf, var han icurnaiist i

I Han var journalist, eller som man siger numer, nan skrevJ i Svenska

Dagbladet, men ocksi i Svensk Tidssknft sorn ar llogerns ideologiska tidsskrift. Jag tror
jag har Svensk Trdsskrift liggande hir inne Ndr jag bdrjade si laste jag den har p5 tiget
upp, jag var ju di, och di tog Olof upp den har artikeln och frigade
vad jag tyckte och dd sa jag att det ar

Den

typen av hatartiklar kan vara f arliga Si att si tidigt var han sjdlv medveten om att han

var en kontroversiell person.

Fl 2: Och di var Palme i 3C-Srsildern?

I Jag var! och han var 30 Han levde med det dir i en stor del av sitt liv, med

hat som han sjitv sa till mig att han upplevde som hotfullt.

Fl.2Jagforst5rjuattdenhaC,'rmenk3nnerduigennigon
III
fru*i.
Fi 1:Jag namnde sovjetresan men han var ju dven pi Kuba, och bistindet till
Nicaragua, metJlingen rrellan lran och lrak och ubitshistort*rn.I

I

U

ha varit cn sJkerhclsrisk

att Palme rkulle
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rtl Falfie:agt rom en

Fl Z: Oet h*r m*d S*vj*t-rera*, ka* du idag dra dig till *'li*n*s hrrr drr sjilv reso*erad*
kri*g Falme* pl*ner*d* res* april 1986?

f De: vlr sjblvklart *tt vi skullc ha utiryae ned Sovjetunion.:n och cle: hade 1u

varit k*ntraversiellt niir Chrus.ltjrv kam till 5veri6*. *et fan** j* de s*m mots*tte sig

det *ch att vi int* borde' bj*da in hcnom. Men de allra flesta b*de i Riksdagen, om vi

tar riLsdagsp*rti*rna och tr*rjag svsnsk* falket tror jag tyckte att 5ve* *m vi inte
irlckts om Sovj*t*nion*n si m**e vi ha ex ,amta, p*g*ende. Vi h*de j* dii *iir slof
f*lrn* skutle *ka dit si hade viju deisut*nt **ra s*kfrigcr s*r* vi b*hrivde diskut*ra.
*et handlade om f5rst cch frSm:t *b&tarna men *ekst ett antalfall g*llande miinskliga

r*ttigheter cch vi hade e* p*giende diEkussic;r *$ d€n ek*n*miska ronen i Ostersjon.
Det fanns vildigt starka skil tili varfcir Sveriges statsminister besoka Sovjetunicn*n.I

men ocksi dSrfcr att det i

:alc var viktiga frig*r :cm skulle diskutera:" Det hir rned ub*tarrra var ju ingen sr::isal.
rner eti annat s;itt var;inda ait ta upc

frigan med mctparter:

Jag tror ait det var en v;irdigt iiten grupp som var kritisk mot besCket,

me n Jet fanns de scm v;r kritiska

Fi 2. Aven inon:f

I iJe1, det har jag aldrrg uppievt

ll 2: 5* Lrerlutet att .ika dit var forankrai inorn J

I:a c{at diskuterades inte ov€r hr-r,rud tagei, r-rtarr att Palnre Ekrrlle kunna gora

ett bes*k i Sovietunionen *nstg: i det Sccialder**kr*1isi<a partiet vara s,iiiluklart sch

C*r:terpartiet lika sjilvklart ech iiven de *vriga partier*a. S5rem*t incm ll<igern fa*ns
ett mctsti*d och d*t gick lSngt tilibaka, ett rnan int* skulle av ideclogiska skfrl ha ett
utbyt* med hiinsyn tillvad Scvjetunic*en stod f*r. M*n d*t s*m viiekte

Iv

Jag h;r 1u :ett at har gjort en del utl:land*n,I



uppmrrksamhet imcdia var ju att det kom en oppen kririk frin marlnofficerarna. Det

ir mitt rninne, att det var det som var pit*gligt och som man nrdrkte av och att det var

n*gon sorts offentlig polemik och jag tror att Olof Palme bemotte det i media innan

om Jag kommer ihiig ratt.

Fl 1: ldet hir sammanhanget di med

fanns nigot sonr kallades Stay Beh:nd

marinofficetarna, man har lu pratat om att
kopplat till Skadlahu

det

o. s.v.

I Ja men dct vrr rcdan under Erlanders tid Dr.t tror 1ag men nu 5r jag ute pi

I

I efterhand sen si har jag fitt klart for mig att
rnan efter erfarenheten av andra varldskriget, ockupationen av Norge och Danmark

och si attsverige besl6t sig foratt;ndi vara neutrala och allianslriheten si funderade

man att onr vi blir attackerade och Sverige blir ockuperat, hur skulle vidi kunna

forts;itta att ftirsvara oss. Di kopplades parterna pi arbetsmarknaden in 5i det var en

drskussion som vad 1ag forstir fbrdes med foretradare for naringslivet och

fackforeningsrrirelsen att de skulle kunna hjilpa till att bygga upp ett sidant har

rnotstind Blev viockuperade si skulle vi rnte ge upp utan di skulle nrotstindet
fortsitta pi annat satt. Men vad de sen hade for kontakter iomvarlden for att
forbereda det vet inte jag mycket om. Jag tror inte att det hJr var nigon jattestor

organissation men att man dnda hade nigon form av mojlig start pa det heia.

a i, tl ,Ifrin CiA befann sig i Sverige 'j.952 {or att starta upp en Siay Behind-

verksamhet vilket han har skrivrt om sjJlv. Ar det nigot du har kannedom om?

? rl 1: Det finns uppgifter p, ,,1I ska ha varrt med om att bygga upp en

borlar spekulera

svensk motstandsrorelse
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Ff 1:Var det rnera kopplat tili tBi

Drrcmot si var ju han ansvarig fnr hela parti*ts verksamhet pi
det hJr onrridet gallarrde kamperr *rot komrnurrirterna. Sorr partisekreterare ledde

han den i partidistrikten men ocks* nar det skulle vara val inom byggnads t.ex Metall

och del fanns ombudsmln som var ute och tog debatten rned kommunisterna. Men

det hade inte med rakerhctstlinst att g-ra utan det var en normal del av

partiverksamheterr sorn alltid hade bedrivits eftersom partiet splittrades 1917 och

sedan dess fordes en kamp mct utbrytarna tillvdnstersom sedan blev Kommunistiska

Partiet.

il z,I jobbadef vem var han?

arbetade mot arbetsplatserna. Men jag har aldrig sett de grupperna och den striden

som nigon fbrklaring till mordet pi Olof Palme.

f l 2,I kopplact till OB pi nigot satt, ellcr lB eller Stay Behind?

f Nejjag tror inte han hade mycket med det att gora. Det har md Stay Behind,

det vaf som hade de kontakterna. Sedan si klart under kalla kriget, en

f tinkte siikert i termerna om det skulle intriiffa nigonting och hur ser

vitill att partiorganisationen kan fungera. l'4an umgicks ju vdldigt nara med norska

foretrddare som hade varit iden situationen och aven danska foretrddare. Rimligen sii

forde man samtal om detta om rnte annat for att det var intressant att hora om deras

erfarenheter men ocksi kanske med tanke pi om vi skulle rika ut for nigot sidant.

Det var ju iindi under tjet kalla kriget och vad ska vitinka pi och vilka rnisstag begrck

man och hur skulle man arbeta for att fungera.Sint tankte sike rtlpa

och det var alltsi en statlig dei rnen sont

Fl 1: Vet du nigonting om utbytet med tJSA och CIA?

?
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I uSA',rar for oss som vaxte upp di ett v;idigt intressant och splnnande land

Olof Palme var riJr orh studerarie, . P& bred front si var

ungdomar h5r iSverige engagcrade. dcis att man var intresserad av amerikansk lazz

och s5dana hir saker. En delavJvitfe studera natronalekonomicller statsvetenskap.

A,ndra bjods nog in tiil USA av mer kanske politiska skai, men det skedde nog kanske

senare. Man bjod in svenska ungdomar som var politiskr aktiva pi vatdigt generosa

villkor De fick ika runt och fick ofta bestbrnma sjJlva vad de ville se. SS lag upplevde

faktiskt inte, jag var t.ex. och

Men det gjorde och

andra sidan iven Sovjetiska ambassaden

Socia listiska

u ngdo ms intern ation a len

u ngdomsinternatic n alen

var.iu i hird kamp rnot de n

och dIr stillde formodligen

kommunistiska

si var de

sJkert intresserade av for rjet var ju en del i det kalla kriget.

Olof Palme var ju ocksi aktiv i SSU. Han var studieledare men jag vet inte om att han

hade sirskiit mycket kontakter av det h;ir slaget som jag nu berSttar om. Jag tror att
han inte hade det. Men jag vigar inte s5ga absolut sakert.

Fl 2. Det finns en svensk jourrralist som vid tvi tillfbllen tr;ffatJ och

interVjUathonornfs5gerdiatthanskontaktiSverrgcvar1ustfoch
att det var han sorn var med och byggde upp Stay Behind iSverige. Ardet nigonting
som ar bekant ftir dig?

I Ne1, men d* tror jag att det rnte handlade om lB for det, fcjr det handlade

inte om vad man skulle

fcirh indra kom mun ister

anknytning framfcir ailt

bedriva for kamp undcr cn

fran att komma 6ver viktrg

till forsvarsindurtrin

ockupation utan det var f6r att
information pi sidant som hade

rn han ikte rr.rnt iNorden sA fick han ju klart for sig att sidana

sanrtal forries frin svensk siCa nredJ och si tog han kontakt rned

t
pdrtisekreteraren som var ansvarig for orgarrisationerr. Att han grck pA partiet pi det

e
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sattet va att han
Palme som arbetade ho: Tagc Erlander

pratade med palme i telefon 2g februari L9g€i precis innan
de lamnarje bostaden for att gi p3 bio.

Jag vill bara

I Nei han var dcn sista som. han var en stor supporter av olof palme och
forsva''ade honom ialla ligen Det forvinar mig inre hnlrer om de harie samtaljust den
dagen, for de hcill unrler tnanga 3r, frin riei alt olo{ paln:e konr in ocir arbetade hor
Tage Frlander 1953 kan man saga, sa ,.f cn sr;ndig samtarspartner tiil orof.

Fl 2; De firade tiil och **df tillsammans if

f Det srdmmer

Fl 1: Ntr vi iindi ar inne pi Cta och USA ,sa ar der belagt art CIA t,uoof

riktade stg mot en regering elier rnor Olof

rrarnna det

Ft2

Sedan har ju du fiitt det hir bekrlftat frin annat hill ocksi

f Ja, rjet har ju varil sadana antycrningar inonr det marirra onr ridet att det
fanns kontakter men det har ju spekulerats rdet att det
har varit sidana kontakter m€n att

Mcn dct var ocksi en hel del
kontakter med Sovjetunionen. Det var inte si att det var helt stangt. utan det fanns en
drskussir:n och man tycktc att cict var ett visst varde att vr ancl; talade meci varandra.
sedan ideologiskt sd var det en v;ildrg skillnaLi n-iellan att tala nred ett dernokratiskt
land och tala med ett land som foretraddc en oiktatur. Men aven rdet senare falletsd
I att dct va. rimrigt att dc fick veta r,uf och ibrand var det ganska
harda diskussroncr rned hdnsyn ti, att vi hacJe deiade meningar.

fnar der gallcle bide usA:s ambassarl och Sovjets ambassad

rt

tnger'l aggresrivi tet i
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cIe san"ltalenf att forsoka piverka ien viss rrktning utan de! var respekt och

devisstevdlfe}rnrodtigenatt.detlkulteintevararnojligt"'.n

n;ir jag

ardforande i SSU men han var studicledare . Han var

tt Olof had* sidana samtalf
lag hade det scm in te

Falme var ju aldrig

I. Hade man di sSdana kontakter, di
rh inte pi Olof Palme

FL 2: Hur var fcirhillandena mellan Palme

Hanoi-bornbningarna? Fcir det var ganska

och ambassaden efter Palmes kritik mot

starka uttalanden.

han inte forstod deras

en demonstration mot

Kissinger fick dock bra

vltdigt myeket orn tretlje vErlden oeh attf hade stcr
Palrne. 5i deras relationer reddes ut men

Palme gick viildigt lingt och att
situation. N;ir Palme var i USA si ordnade byggnadsarbetarna

honorr t.ex. Det var unde r rdtt lSng tid nedfrysta forhillanden
relationer och kom varandra nira.

han omvirderade Palme och han kunde ju

glJdje dv att tala med

Fl 1: Nar vr andi pratar om det sa frck ui .ulf
hade talat me

I Ja men om man tar apartheid-politiken i Syciafrika si var vil Palme den som

internationellt spelade den stdrsta rollen. Om vitar Vietnam-debatten s5, det var ju

Jndi rnte bara en milrtar strid utan en rdeologisk strid pi ett satt. Uar var Palme en av

de mer framtridande N;ir det gJllde tredje varldan si var Palme, du namnde KLrba-

besoket och Nicaragua. Han var Iu en perror 50rn vdr oerhort val kand och for minga

Ir

var Palme en idol men ocksa en man tyckte rlla orn

t

e



Fl tr: **t ska ocks* ha f*nnits farhigor fr*n annerika*skt h6ll on: att Palrne skulle

kandidera till f f\, cch d* skulle f& s*da*t start st6d fr*n l*nder i tredje v*rldsn. Vst du

n&got cm Palme hade:l&dana planer?

Irli :al:clr;ldri&orn dct iom ctt..ltcrr:;tro. Dr:t.-rr irrte;llr:;kerl atl h:rt hade

kunnat bli FN:s Seneralsekr*t*rare av det sk*let att han v*r f<ir stark, Man har

vatt, cch det giller inte bar* USA utan det g3ller i heig grad ocksi Savj*t. Man

velat lra err ge*er*l:ekrei.erarc so*l var for prolilerarJ eller :lark

stanciga nedlenrmar, f ramtoralrt USA cch Sovjet rnte ve:at ha

tt inie Palrrrr::kulle ha varit err

betydelseiuli internatilnell politiker,

' ju *fta
har inte

t

sJ k*rhetsr: det E

i och sclm ka*ske 5nd& ska *iirxna: osh det var.i* d* d*t nr*derata

studentfcirbundei och moderata urgdomsf6rbrrnCet scm bedreu vildigt ebeh;glga
i<an-:panjc.r"nrot Clo{ P;lnc. Dct var ejcn hirtavlarr med Palmes:nsikte man kastade pil

mot, dcckan som man slet;onder pi nagon vaifest *ller vad rnan :ka kalla det.

. 5;i det
r,,ar intc bar 90m en enstaka jourr:alist eller krCrrikbr, ut:rr det var i

;1alva strrden nrellan par"iierrra sa fanns valdigt ohehaglrga rnriag [Jet ar rrite typiskt for
\verige Svensk demokrali med irndantag for"attackerna mot Wlgforss dar del fanns

ri:sa sSrlan".irug.f skrev i r::h for s'g ocks

r;kade ut forOlof Falme

rl 2. tick du rragot suar frinf

ndr det g;illde att skrrr:a *ch t;ta. Si att han rnenade att Olof Palme t ll en viss del

I

,t\t/



medver kade till det har genom att han var si utmanande i talarstolen och angrep si
hart. 5i att det skapade sidana hJr rnotreaktioner. Merr han har inte forsvarat d*t har

med p;lkastningen och det har med dockan.

Fl 1: Det

sorn ska

korn rn varningar fore morclet bl.a. frin en kllle som hett

ha lamnat varningar till

ade sanrtidigt att de skulle bevaka amerikanska

skapa politisk instabilitetdiplomater nred familjer da CIA kunde doda sina egna for att
Han v.tr rruJe ocksi

ager sig ha fiitt den hir informationen frin en CIA-agent som han

triffat ,- forsta 96ngen 1973 men si har i

c{tcrhand si kan man ie att en del uppgiftcr han ldmnat tidigare sternmer, bf .a. har

han redogjort iGnistan redan 1986 for hur CIA finansrerade sprangd6d iEuropa, nigot
sonl inte blev officiellt klargjort forrin lingt senare

Ar det h;ir nigot du

I Oet ar klart ait om man ser tillbaka pi rlebatten pi morclet av olof Palme si
upplever jag att det dndi 6r ritt rninga sont har bidragit tilldet hJr att marr kJnner

Fl 1

e ller si
har jag kanske last det och glSmt det. Det hir namnet kommer 1ag over huvud taget
rntc ihig.

i

klnner igcn?

t

I
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I och sen var det sd att nar man gick igen*m tankbara pe rsoner sorn hade

rnctiv, det behriver jag ju inte saga till er, men det blir ju vJldigt nringa nar det glller
Palme EIenom att han var en sa kontrovcrsicll pcrson utomlands och iSve rigc. Si det ar

ju inte nigra fi tankbara fiender han hade utan han hade ju vdldigt m;inga. Var och en

av s"jnt har mastr man undt-.rsoka och kolla om det var nagontrng som de kan ha gjr:rt

och del ar ju formcdlrgen bara en grupp ellcr en rnordare cch d& iir det Ind6 vJldigt

mdnga andra sonr ioch for sig teeiretiskt har kunnat haft motrv och argunrent fdr det.

t I det har fallet s5 har det visat sig ,r- hade information som senare har visat sig

vara sann

t
53 det var inte si att morCet oi Olcf kom som en blixt frin

klar himmel.

for en politiker att man gir omkring och ar orolig for att de

mera sidant, men giir vi 30 Srtrllbaka rtiden sd var ju oetta

ska mordas Nu har vi fitt
att en svensk politiker

Det 5r inte vanligt

skulle mordas var,lu nigot. det hade ju intc hAnt och det galldc inte Sverige f

h som vet att

en sAdan drskussion och oro fanns. Det var jr.r inte bara di nHr det sedan hdnde och

man borjade fundera sjilv s5 var det vapenexport, dct var Sydafrika-dcbattcn, det var

grupper i US;\, det var svenska rnarinofficerarc. Si jag forstir att nar man borladc leta i

det har sa var det valdigt manga tankbara spar, PlLrs di en ensam galning eller person

lr:m hade kiint sig fi:rorJttad eller fitt ett beslut emot sig som landets statsminister
var skyldig trll.

Fl 2: man kan 1u trllbgga Usta:ja mef

I, Ja, iusr,.let,rnef anrbassaden.

Fl 2:Chile.

I Chile ja, absoiut. 5a det har ju en kcppling tlll att olof Palme var den politiker

I

fl

och dcn rnarrrriska han var

_t
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Ft 7:l ramrnanhanget si blir det iu annu mer ifitressant nar man tanker pE att

Sikerhetspolisen gjorde en bedorrnirrg att det inte fanrrs nigorr hotbild mot Palme.

f Men det gjorde rnan Jven med Anna Lindh. Man kan saga att det var en

naivrtet iSverige och att vi rnte trodrJe att det skulie handa Nar man s;lger "rng€n

hotbild" di ir inte det sant. Det iir markiigt att saga cletta onr Olof Paln're, vad rnan

formodligen menar ar att just di hade man inga akuta hcrt inne kanske, men aven det

kan man rfrigasdtta med hJnryrrtiil t,ex marinofficcr;lrn; och annat. Nar dnt gallcr

Oiof Palme si mirste man ob;ektivt saga att det fanns hot under lSng tid och som jag sa

att det fanns hatarticklar mol honr:rm rt-,dan i 30-irsitdern. Det f"ir statsvetare !om
skriver biografier om Olof Palme i franrtiden {urrdera over, det :orn jag lycker ir si
markligt att hur kunde det har hatet starta se tadigt och varfor blev,Jet si brett Vad

var det som gjorde att han drog pi sig de hdr attackerna och som tag tycker inte var likt

nagot annat iSverige forutom d6 kanske kamp;njerna mot Ernst Wigfr:rrss sornJag

redan ndmnt. Nu nir rnan sitter mer1 facit i lrand s5 skulle ju varken Anna Lindh eller

Oiof Palrrre varit utan livvakter, det kan man lugnt siiga att det var ett misstag. Det ar

alltid IJtt att sitta iefter hand och saga att vr borde gjort si eller si men det gar ju inte

att saga annat en att det var ett misstag.

Fl 2.Jag tror att Anna Lindh var nred och stottade amerikanarnas bonrbningar av

Belgrad i Serbien 1999 00. GJrningsmannen hade ju serbiskt pibri.

I Jo, ir man utrikesrninister och var deslutom lerlare for kampan;en for

svenskt EMrj-medlenrskap orh vi var nritl inne i en folkon-rrostrrirrg.

det kan ha varit civilkladda

poliser, men iag sig inte nigra livvakter'. Det klart att iefterhand si, det ddr var ju inte

bra. Orn man ser antalet livvakter idag och att pa den tiden hade landets statsminister

och utrikesnrinister inga livvakter. Det ar nigonting vi har fatt l:ira crss.

Fl 1:Angie nde livvakter si har viAlf Karlsson som var ansvarrg for livvaktsskyddet, han

hade direkt koppling titl Hans Holmer och hans utredning, han var lanken mellan Sapo

och Holmers utrednrng.lag undrar vad du har fdr uppfattning av Hans Holmer? Han

var nted och stJdade upp ilB affaren iGoteborgoc|'r hans parallellutredningg-llande

borde liharvan och sedan direkt insatt som cheifor utredningen a,; mordet pi Olof

Palme. Har du funderat civer vad han var for sorts person?

I Ja, alltsi1ag kan iu rnte undga att gora en konrrnerrtar nred hansyn till att

_t

Holmer var vdldigt lryliad pi den trden och ansigs vara valdigt skrcklig. Det var inte

i
I.l

't ll



bara s& ac s*ga att ha* ntdde en karri*r in*m pclisen cch han uppfa:tades lsm eil

duktig fqiretrid*re och s*r* afiv*ndes Sven utanfiir d*t rent pclisiiira, han var
inkcpplad i idr*tl:r*relse*. Niir nna* j6mfSr d* efi*r6t niir vi tvingades ers5tta Halmer

aeh 6klagaren. Vad hette han nu igen?

Fl ?: K-S Syensson.

Men i borlan elch rnte rriin;t r filedla hyllades

t, H*lmer rom oerhort skrc<lig

Vad journalister idag inte
vill komnr: ihag, att
Eappcrt uts*g und*r den hir pa:'i*der ll*lmer Ecnn tr*ts svensk" 3et har ni kanske inte

h<irt, m*n han uts*gs alltsi till Srets svensk. Han var viildigt hyllad seh sedan var han

ing*r":ti*g v6rd eft*r ett iag. ln annar rak rorn .iag bruka s5ga det ;ir niir man sager att
had* n:an bara k*pplat in prafe*si*:r*lla pcliser fiirst *ch att ints Hclr*er ha** kommlt
*r'r *ch st{ik?t till d*t, si hade l'ta* klarat upp dst. Mer: l*oln:er var inte rn*d f*rsta
dygnei"

f I 2: llan d*ik *pp i Stockh*lm rcdan vid ?*lvtide* dagen efter pt kirdagen.

f Ja, del l:ace rnte gitt, rrrerr ,;rrr v, :iger dei furrta trekvarts Jyglr*t. Dc

misstagen var ialla fallinte Holrrers fortjJnst. lr,{en:ap vill iate gcjra r:igon bed*mnrng

Bchir,d och vi har pratat onr lB

;

arx liobner *ch jag kan irie *m l{almer gjord* ett d3llgt ar}qte eller int*.

FI ?:

Om cje tvi eller Harrs Holmer kanske lillhorde nigot allat. Vi har pratat oni S:arl

o
1

De: tror jag irte. lvlen dJremot. *ch Cet kanske ar viktigt
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for jag tyckte det var m-rkligt. Efter det blev i alla fall vad iaS vetf
plad. Sedan kom han igen ien senare skepnad n6r han bcirjade nred

I Men jag tyckte det var rnycket mbrkligt.

Il 2; En konkrct fraga. Hrr du information omI"llurI

I Nej, dct har jag inte. Det tror jag inte och framforaltt inte Slay Behind, cJet

tror.lag inte. Jag har aldrig hort om dem i l8 sammanhan6. Det har m:n g6tt igencm si
nogas3hadenamn*.neller!dyktuppdarsahadedet
upprnarksammats. Det skulle jag siga som osannolikt att de har varit med dar. De var

tillrJckligt konlroversiella iind5.

Fl 1:Vitycker oss se ett monster att dessinformatron har spridrts och fartfarand sprrds

av folk som varit anst;illda inonr bide-. Vi ser att Christer Pettersson

hJngsutsomg3rningsmanirefter&rellerifallefochfatt
PKK-spSret blir heligt.

I Det ar ndstan omdjligt att undvika nir det blir en polisutredning av det hrir

slaget som inte lyckas s3 uppstir nringa konspiratronsteorier. Det tror jag ndstan iir

omojligt att undvika. Vr har ju di nrorden p6 broderna Kennedyoch Martin Luther

King, si att det 3r vil, det hJr kan ni mycket bittre iin jag. Det 3r vil ett fenomen i

sarnhiller som r-rppstir vid olosta rnord pi framforallt kiinda personer, Di blir dct

konspiration:teorier. Det underlattar rrite orn det Jr ett pSgiende polisarbete, det

verkar vara omdjligt att komma ifrSn dct och di beirjar man misstanka olika grupper

och motiv. Nir det di gdller Olof Palrne dar det frnns sa otrolrgt manga motrv si ar det

inte s'virt att hitta pi ytterligare nigot som skulle kunna spela en roll. Men jag gissar

att sridant har gjort utredningsarbetet vdldigt svirt for denr som holi pi direkt efterit
och de som kom in ictt senarc skede. Det begriper till och med jag att det mastc vara

som att leta eftrr, ndr man inte lyckas de forsta dygnen, si ar det som att leta efter en

nal ren hr:stack, att det irvJldigt minga rnojligheter som kan vara forklaringen.

tl 1: Det finns uppslag som ir intressanta och sorn varit intre:sant undcr hela

utrcdningstrden dar man inte har gitt tillbotten, man har inte utrett det klkart. Si det

finns tradar att dra i

a
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lag har stott pi t.ex. dct hrr med personcr som d6 har arbetat i Sydafrika och

trott att dct ar absolut Sydafrika-sp&ret, det skulic man gi nrera till botten mcd.Jag

kan inte bedoma om det 5r nagot i det men daremot att den davarande regimen i

Sydafrika tyckte oerhdrt illa orn OIof Palme, det 5r .[u helt klart

I Ne1, han var vakligt besvikenl. Det ti;g irrte minga dagar

innan han var ifullverksamhet och utbr;ind. ncj det skullc jag absolut inte:aga.llar
man suttit i regeringssliillning i 44 br och sedan forlorar makten och har men ingen

Vanaatthanteravalforlusterr:rholofPalmeVarll]enVlnnare.netharf
beriiltat om ndr det gJller tennis och :port och det gAllde ipol;tik€n. Men efter ett par

dag,ar si var han pi banan och hade dcbatt om kdrnkraften med Filldin o.s.v. llan var

besviken men det fanns inte som jag upplevde det utbrdndhet eller annatf
Han hade 1u levt vid rcgeringsmakten hela sin tid,

Fl 2; Om man t5nker i banor om att det skulle ligga ett politiskt mctiv som ligger till
grund for sjalva hrottet flm vitar inrikes, kan du idag se att det blev nigon skillnad,

vart det nigon effekt av att Palme forsvann fran inrikespolitikcn?

Fl 2: Vilka 0artier tillhordc dc?

I Det var inte partier, det var t.ex. nir det var nigon nriddag som t.ex.

regeringen hade bjudit in till, eller pi slottet Det var rnte ovanligt under den forsta
perioden att man kom fram och

t

som jag absolut inte misstankte for att he nagot nred rnordet att gora, som

Fl 2: Var det folk frin naringslivet, polrtiker?



I iJet var rnte politiker i fdrsta hand som sa det har utan det var personer som

fannE i svenska samhillet rom var r;li hdgt upp Iag sig inget monster i det har Det

var efter err nriddag alt rrlBon korn fram sorn kan:ke hade konsurl.lerat lit* som sa vad

som kom frin hj;irtat

det farrns s$dana stdmning;:r. Scdan var det inte lJgc, intc cns cie som egentligen ville

fortsatta med hatkampanjer, det var inte lJge cfter den chock som var och den

uppslutning, det blev ju en oerhord manifestation, Ferlk visade sin avsky over det hir si
att Iverr dc som hade sidaria tarrkar, orn de hade nigra kansetsprol ri insSg de

SE

t
nagonstans att nu var det inte lage att tala om sidant. Det ble'.i naturligtvis ett annat

stimningslJge i landet.

a
Fl 2:Si in6a konkreta forandringar rent politiEkt som du minns idag scm en effekt av

att Palme f6rsvann ur bilden

I Det blev inga sSdana foriindringar. Ja, fdrindringar s6 att livvaktsskyddet

forstiirktes och det blev fokus p6 sddana saker.

Sverige inte var nigon skyddad plats pa jorden och att politiska rnord hade nitt Sven

oss. I grunden, Olof och jag hade jobbat ihop I och for mig att inclra nigontrng

egentligcn var ju rnte det jag tJnkle p6.

Fl 2: Hur var det med utrikespolitiken d5, blev det nigra forandringar d;ir? Sovlct

besoket blev av

Man

kan vanda p5 det och siga att under de iren sd fanns ju inte heller nigon stor polrtisk

friga
att nu r:3r Palme ir borta li ska vi andra pi

det och det och flytta over fokus pi nigot annat. Det var vdl samhillsklimatet som

indrader, debatten, det var inte lage att ta tall hirda och drarnatrska ord pi det srttet
Det andrades av naturliga skal. det blev ett annal stdmningslJgo men inte isakfragan

Fl 2. Err konkret fr3ga. Sveriges kontakt nred Sydafrika var ju valdigt god via sverrska

arnbassaden via Dorf bl.a llur var den korrtakten med Sydafrika efter mordet, var den

lika rntensiv, bidrrg;?



De kom upp tillstockholml
och framfordc sina kcndoleanser. Si

att det var inte p.1 nigot sSit sa att det arbetet avbrots utan det futlfolides;innu

starkare. Hade man halt det motivet att gora srg av med Olof Palme och si skull*

kampcn mot apartheid minska, di hade de blivit djupt besvikna. Detfullfal.ldes med

Snnu steirre kraft.

Fl 2:Sedan har vi det hir nred svenska foretag sorn exporterade frarnfarallt krut sorn

gick rrer till lran via DDR. Det har hade di stoppats vid tullen 1985. Dct var kanske 150

ton krut som sedan smugglades ner. Var det har nigonting Palrne eatte stopp for? Han

'rar ju dndi medlare mellan lran och lrak samtrdrgt som svenska f6retag exporterade

krut till lran.

Fl 2: lnte atl nigonting skulle ha forandrats ioch med det, som att exporten fortsatte
nar Palnre forsvann?

Fl 2: Bofors lit ju bygga en krutfabrik ilran sorn hette lsfahan som lrak sedan

bombade Ar det negontrng du kdnner tiilT

I Nej, det tror jag inte. Men irir ar elt omririe dfrr.iag kanske minns fel merr jag

ar ganska s;iker pi att iag inte horde om detta utan det var Bofors som var den stora

fr.igan. Bofors - lndicn ska jag siga.

ch taladc om Olof

C

v

F1 ? For det kontraktet Ekrevs sedan 1986, nir man silde fdlthaubltsar till lndien

a
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I jasi ja ja, clir menar till lndien, ia Candhi kom ju till begravning*n och efter

begravningen att Sverige skulle fi ordcrn

Fl 2:Var det hbr nigonting Olof Palme lobbade for, att man skulle fi igenom afflran,
eller var han motsiindare till Cen?

I Nej han var rnte rrrotstindare tillden. Regerrngens uppfattning att nar

svenska foretag forsokte sdlja i omvarlden,

antingen formcllt elle r infnrrnellt Det gillde iven vapen aff arer fastan

vapenaffarer skulle 1u di vara granskade;tt de var ok. Det var sa att, och det kan man

diskutera om et var rati eller fel, men Bofors hade tillstind att forsoka siilja titide har

lSnderrta, tilt lndien. Men frigan giiltde om de hade rnulat nigon elter nigra ilndien
och om det var kongresspartiet eller regeringen eller pi forsvarssidan, det var dett debatten giillde. Olof Palme skulle aldrig ha varrt med om

att formedla mutor och Men det
undersoktes av bide domstoi och av Konstituiionsutskottet dXr man konstaterade att
regeringeri inte var irrbiandade fore eller efter Olof Palmes ddd inagorr form av

forrnedlrng av mutor.

Fl 2:Under lanuarioch februari 1986 si fick Palme mycket kritik via svenska

ambassaden i Bagdad som gick till UD. Det var vJl

si?
kan han ha hetat

Fl 2:Ja si var det nog. Det spelar ingen roll, men Sverige fickta emot mycket kritik.
T.o.m. sS att Sahaf var uppe och traffade representanter frin UD cch det har var i

lanuari 1986 Det g-llde att Svenska foretag salde krut till lran. Sedan den 28 februari
pi morddagen sa ar han uppe och traffar Palme och for fram den har informationen.

Ar det h;ir nigontrng du minns idag den har oron? Det var t.t:.m

s6 att 5ahaf framfcirde att svensk medra hade forniirmat Saddafir llusein. Fcirnarmat

for dem kan vara ganska starkt ord med t;:nkc p5 deras tradition. Det hade att gora

med det h5r mordet 1985. Nar medra ijanuari 1986 gir ut och pistir att Saddam lag

bakonr mordet pi den har avhoppade kaptenen plus Expresren pittod att Saddam

Husein l6g bakorn mcrdet pi lraks ambassadcir iHelsingfors sorn orksi var 1"985 och

sorn man misstankte vart giftmordad. Det har var ocksi en kritik som irakierna forde

fram janu.rri och februari 1986.

t

miste ha varit en annan man.



lever och ar vid god

inte det skulie vara intressant att hora honor"n orn det.f

niir Olof Palme var utonrlands

och lrak oclr den delen.

Fr 2r.

e I Jaha, han var iu forst i USA. Han hamnade d;r, iaha. Det ar val tvi personer

som skuile kunna,

e
Fl 2: Var bor han ndgonstans?

-Han 

bor r Slockholm. lag sag honom senast pA Augustgalan.!

Men jag har inget minne av det hbr.

Ndrdet gallervapenfrigorna och export avvapen di av nigon anlednrng si har jag ett

minne av Eofors r forhillande till lndien men inte Bofors rforhillande till lran

Fl 2:Det varfriimst krut som gick till lran frin svenska Bofors-foretag men sedan var

dct Jven Volvo lastvagnar. Det sSldes cnorma mdngde r bide till lrak och lran. Jagtror
aven att Saab var med ocksii.

I Lastvagnar varju, det klart att {nan kan dra ut konsekvenserna och saga att

lastvagnar anvands i krig och si. Men det brukar inte betraktas som krigsmateriel. Dar

kan de ha hillit pi att saga att.lag har drivit kampanj utan att regeringen alls blir

inblandade pi samma satt som nar det giller vapenexport.

Fl 2. )a precis. Det var en proposition sorrr lades fram av Olof Palme och regeringen

1985 sonr hetcr "Orn polrsens stdllning r krig". Dct hdr handlar om hur Sr.reriges

polismyndighet skulle forhilla sigtillen eventuellockupationsrnakt. lstora drag kan

man saga att det handlar om att poliser rnte skulle ingi i sjalva forsvaret, utan att man

skulle kvarhSlla:rn roll :orn poli:er ilrandelse av err ockupatiorr.

I De t hir har 1ag inget minnc av hcllcr.

vigor ilan borde,

I

\t



Fl 2: Det blev ingenting av dct har. Tanken var att lagen skulle bcirla gatla fr.o.m. l juli

19&5 "

hadc man ju varje vecka ett antal Jrcnden

Fl 2. Det var en hng hernvarnsman rStockholnr som kritiscradc just det hbr

lagforslaget. lag tror att de sonr kritiserade Cetta hade misstolkat forslaget.

tl 2: Du kan behilia clcn om du vill lasa.

.1ag minns inte exakt hur han uttalade det, men att

clet skulle finnas folk sorn haclc till uppgift att kartligga Palme o t u I
Det dokumcntet som han s.jilv hanvisar till har lag

sjalv list si sent som f6r ett par veckor sedan.

I, Jag har fcir mig ait han tyckte att man skulle titta nrcr pd polisspar et. Ar rJct

hdr nigonting du idag minns att ni har diskuterat?

Dir finns val en skillnad

Det d' journaiister

sista friga

fl1

Vilkct var

anmarkningsvert med h.insyn trll dpn roll han hade

.l
U

a

t

Det



skulle sakerh etsrrsk.

I

I Sidant citat finns Men det fanns ocksi rnera tror jag, mera systematiskt att

Fl 2: Det kan nclg stamma Kan du minnas att ni har pratat tillsamman;om det hlr?

I Nej, det giorde vi intc, intc pi det sattet. Vitaladc naturligtvis mycket orn

mordet pii Olof Palmc och vem det kunde vara och sa men rate konkrei om att den och

den borde undersdkas.

f Han kom val over och arbetarle it naringslivet, Men det kanske var i uppdrag.

Fl 2: Alf Karlsson vid Sakerhetspolisen -com ansvarade f6r Olof Palmes iivvaktsskydd,

han var avcn den frin 55pos rakning som satt med i Palmerummet med Hans Holmer.

Alf Karlsson bor;ade senare arbeta ihoR mcf

Lfter:om Oiof Palme var sA crmdiskuterad i stora delar av sarnh5llet si ;ir jag vai kanske

rnteforvinatJ att Jven inorn forsvaret och inorn 5Jkerhetspolisen ocksi fanns isikter
om Olof Palme. Du kan vanda pi det och sJga att clet vore vdi konstigt cm det inte

fanns:timningar mot Olof Palme aven ddr. Ndr det kom sidana uppgifter att de fanns

perscner inom Sikcrhetspolisen som inte tyckte om Olof Palrne

klart att di studsade nran till lite extra. En

organisation som arbetar pi der satt som Sakerhetspolisen rniste gora och om det dar

sker aktiviteter riktat mot en mcdlenr av regeringen si rnisie det klaras ut, Marr kan

inte ha cn sidan varbold liggande. da r-niste nran klara ut dct

irl
\l

Fl 2: Mrn up5;fattnirrg var Jag har inga beliigg for det.

e

Fl 2:



t

ll 1: Jo men det skriver han i rin bok.

ftana
Fl2: lag.tror inte att iag har nigonting mer. Ar det nigontirrg du vill beratta innan vi

stinger av bandspetarcn?

I Dct ar 30 ir seda* och tyvarr s6, det gilter minga av oss att minnet bleknar

Jag har fcjrs6kt att erirrra mig vad iae siirlv tycker ar vrktigt och sarntidigt iir hela det hiir
omridet si oerhort omfattande att nigot kan ha fallit mig urminnet men kommerJag
pi nigat i eftcrhand si;ka jag givetvls hora av rnig och komplettera. Men just nu kan

1ag inte se nagonting scm jag tycker ar viktigt och som jag borde sJga

t Fl 2: Min uppfattning Ar att du har ett valdigt bra minne.

I lasi. haha, allting ir relatiw. Tack si mycket.

Fl 1: Di avslutas forhoret och klockan ar nu 12.09

I uppring<1es 2018-01-30 clch erhjricls ta del av det utskrivna forhoret.I
avb0jde dock efter att jag forklarat att del !paras 5.ri lludfrl och att det inte foreligger
nigra oklarheter om rnnehillet

I Jonas fnglund

,t
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