
ANKOM

2018-F06

f,/4.-laas6 -2/

NOA
En oprövad eflersökningsrnetod

Det verkar som människan har en nredfodd instinkt att grär,a ner sina
värdefiiremål iiorden eller for an dölja en brott. På Gotland har man hittat flera
nedgrävda myntskatter i marken nära vad som troligen har varil ägarnas gårdar.
I ett fall har en myntskatt hittats nedgrävd under bostadshuset . I ett liknande fäll
från det nredeltida Stockholm har det varit pengar och andra värdeloremäl sonr
grävts ner under golvet. Någon gång på 1930-talet forsvann en taxibil med sin
ägare. Efter några år visade del sig an taxibilens ägaren blivit nrördad. Den eller
de som begått brottet hade grär4 ner bilen i en grusås.

?

It Den starkast misstänkte ör mordet på Palnre var en Christer Andersson (GF[)
hans namn är hemligstämplat i 4Ö är efter den dag han begick självmord.
Han som sköt det dödande skottet sprang inte utfiir David Bagares Gata och bara
försvam som polisen har sagt utan vek av mot norr längs Regeringsgatan
(sidorna 44,45, 46, 47, i Paul Smiths bok) där sprang han emot kvinnan i ett par
som gick på trotoaren. Poliserna som hafi hand om utredningen är inga
"dummproppar" men de vill inte lämna ifran sig allt de vet tillmassmedia. Men
dena har Paul Smith hinat i Palmeutredningen som han läst igenom och citerar
noggrant i sin bok. Via Birger Jarlsgatan, Odengatan och Karlbergsr,äge.n till
Hälsingegatan där (GH) bodde sista februari 1986. Hit var han tydligen på väg.
lngen journalist i Sverige (Exp, Kvp, GT, DN, SvD) r'erkar ha läsr
Palmeutredningen utan man har kastat sig ör,er en rad olika rips som i de flesra
fall kommit från personer som varit ute efter den väl tilltagna belöningen till den
eller de sonr avslöjade vem mördaren var.
Några år efter mordet flyttade (GH) från Hälsingegatan. Troligen bodde han i
moderns lägenhet under vintrama(han anr'ände den som sin postadress) och
under somrarna i familiens fritidshus Vedahöjden 13.
Det tog en kvart från rnordplatserr till lägenheten på Hälsingegahn när en polis
gick och srnåsprang sträckan. Dit var (GH) antagligen på väg. Som alibi lor
mordnatten hävdade han at1 han låg till sängs vid tolvslaget på grund av art han
t'ar s.iuk oc.h hade feber (?) och därlor inte varit ute under hela mord -da-qen. En
"alibi" solr var lätt att komma ihåg rnen inte gick att kontrollera.

Äter till clet jag skrev iriledningsvis med atl gömma olika loremål i nrarken. Ulf
Äsgård och Jan Olsson de två svenskar som utarbetat den svenska

filen tiinkte sip. att mördaren sökte sie till en
som ex vis barndom met.(GH) var

i en helt annan sdel. Den ats som kunde ha denna ft
hononr var fämiliens sonrmarhus gra mlr sooer

centrum. Farniljen hade köpt tomten i början ar, -7O-ralet där.der
redan fanns en grund. Fadern och de två sönerna (GH) har en yngre bror, de fick
säkert hjälpa till vid bygget. (GH) och fadern verkar ha haft en anstränsd
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relation. Men de båda sönerna kände anragligen tillhusets konstruktion oclr
evenluella görnstälien i väggarna osh hur man tog sig. innanför grunden.

oeh under eräs, moJlrgen t att göra en

understikning av dessa slällen med en metalldetektor
Cenom aft dela in själva lomten i 2-3 nr breda renrsor med etl band eller snöre

och söka av hela tomlen systernatiskt med rnetalldetektor" Sedan går det atr säga

att man kört huvudspåret (Gt{, i botten.

Paul Smirh beskrev sin uppfattning onr hur (GH) giorr sig av med revolvem han
trodd* inte att han sålt den till någorr utan placerat den på ert srällc dår bara lran
själv visste var den fanns. Om {CH) sålt revolvern kunde den dyka upp om
några år efter ett pil ägafbyten. Det lorstod Paul Smith. trr{en rillverknigsnumrel
och en provs$utning skulle visa att hans vapen använts vid mordet ocå bli ert
avgörande bevis mot honom.
Olsson och Åsgård ansåg att mordvapnet var att jåimftira rned en skatt {br (GHi
och bara han visste var rer,olvem lanns gömd. De trodde ac han gömr den på atr
ställe dår han kunde ta fram den igen och tita på den når han så önskade Här
Ibll ett av Paul Srniths altemativ bort då han eventuellt trodde an (GH) kasar
revolvern i någon sjö i närhercn ar. husfl Vedahöjden 13.

En profilexpert vid FBI (Ressler orn han hette så) kom också frarn till ad {GHi
var den mest troliga gåirningsrnannen.

Till en början hade polise$ €.tt $tofl anral personer som kunde vara slq,ldiga rill
mordet. Men efter ett flertal bortsorteringar ärerstod ett tio-famtontal. 6 i (GH)
betyder gämingsmannapro{ilen och H-et den ånonde bland dessa. H är den
åttonde bckstaven i alfabetet.
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