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upplevelser på mordplatsen.

Detta blo§_§inlågg komrncr ints att argumentera för eller emot E*gslr6r*s eve*tuella inblandning
i mordet. Andå kommer det atl lramgå att jag betraktar det ssm en gåta vad han hade för sig
mellan sin utståmpling från arbetsplatson två min*ter fore mordet och tjugo minuier framåt, *år
han återkom till entrål*bbyn i vad sam av de tjånstgörand* väktame beskrivits som
"upplösningstillstånd". Likt fl*rtalet debatt§rer utgår jag *ån stt §ngström sjålv lännnat ariktiga
uppgifter i media, iill pclis*n och i domstol under ed cm vad som hände då. Jag betraktar
honom som i särklaas intressant jåmfört rned andra sk "spår".

Det år *eller intc en klisisk psykiairisk bed*mning av Engströrfi sonr per§*n, vilkol man
naturligtvis inte kan göra utan aä träffa hanarn ochlell*r ha tillgå*g till sjukj*urnal*r osv.

§åremot syftar detta {och *åsta inlågg} till att anvånda psykiatrins och psyk*lcgins teoretiska
rarnverk och rnin kliniska erfare*het fär att analysera kånd*, tidigsre publicerade *ppgifrer **h
presentera rnöjllga slutsatser av d*m {e* sådan metad h*r kallats psyk*bi*gral?sJr sch anvånds
afta når det gäl!*r gåtfr.:lta historiska perso*er).

Engstrirn år avlid** sedan 20 år sch efterlämnade inga bar*" Detta iniågg vill presentera
honom söm perssn med särskild betoning på såda*t ssm lramstår sarn viktigt lör en
psykalogisk förståelse av honom vid tiden f*r den intressanta händelsen. I nästa inlägg k*mnTer
.iag att beskriva hur Engslrörn och hans eventuella roll i rncrdel på Ol*f Palme kan uppfaäas ur
alika profe**ioners perspektiv, inklusive min egen. Det är viktigt att tydligt så*ga att vi aidrig kan
få den §p av kunskap om en håstcrisk psr§oil §{}m sn klir':isk undesökning kan ge {utueeklat i
ar:slutning till mina bloggitlägg om Gun*arsscn). Ånalyser av historiska pe.§o*Br bör i så hög
grad scm möjligt bysga på "hårda fakta" men anyända den särskilda kunakap orn mänsktigt
iungera*de scm psykiatrin och psykolcgin samlai på sig. S.fälvkla* är en analys av en historisk
per*on skriven av en läkare etiskt kånslig på ett an*at sä* ån en skriven av sn historiker.

Behovet aä löretå måsie vågas dels rnot efterlevandes intressen, dels m*t m§jlighete* ati
§ägna persenens efiermäle genoffi en mer karrekt bild som på någat sätt som kar kompensera
för intrånget. Att nam*ge persanen beror i detla fall av ati han sjålv sökt medial cppmårksamhet
under sitt liv oeh att hans narils nu är allmänt kånt.

Varfär inlägg om Engström?
TilN skillnad från andra missirinkta {se fcregående älagsj(;!g§} kan ruran utgå från ått Engström
v*rklige* var på xordplateer - han stämpl*de ut från sin a&etsplats inne på §kandia några
minutsr innan §lof Paime sköts liil döds oeh gick, efter att ha bytt några *rd med våktarna i

receptionen, okla* har långe, ut senom huvudentrdn mitt på hu*kroppen, cirka 60 meler norr
cm bygg*adens sydvåstra hörn dår mardet ägde rurn. §essui*nn kom han tillbaka in till enlrån
tjugo rninuter senar* och beråttade för våkta;'*a vad som hånt. l'ian var då så skårrad ati de ville
sätta hanom i e* taxi hern, rnen han ringde tin fru ach fiek ra§busstider och gick sin vä9. Dagen
efter, direkt efter polise*s första presskanfere*s, kontaktade Lngströn: poli*en för lörsta gång*n
cch berättade ati han varit på platsen som vittne och kunde ha misstagits lör m*rdaren, I

presskonferens*n hade nårrligen ett signalenrent ssm stårnde på Engströn-r på fier* punkt€r
iåredraglts, och han ville fästa polisens *pprnärksamhei på detta erimliga förhållande .

Dessutcm hade han själv, som vi§ne, sett en yngre man i en blå täckjecka, s*m kunde vara
m§rdare*, inne på Tunnelgatan utanför Kull*rhuset där §uset f&ll på en viss plals på d*n anrar§
mörka gätän. ilan kaniaktade ock*å §venska Dagbladet och stäIlde upp på intervju för att
beråtta sin historia - även om han gav ske:: till polisen, journalisten, en gran** cch
*rbetskamrater på §kandia aä det var han s*rn jagades av p*lis och jaumalister - oeh sköt upp
sin planerad* fiäSlresa åtminston* till rnåndag eft*rrniddag. Polisen kam dock ati ställa sig
kallsinniga till ha*s tips och beråttelser. Några enskilda polisrnån verkar ha intresserat sig för
honom i perioder av den tidiga uired*ingen {sårskili Erik §koglurd ach Årne lrvell, sorn då var
biträdande shef på §lockholmspolisens våld*rotel), men det blev inle my*ket av utredning raot
Engslröm gen*mförd utöver enskilda polisers initiativ.



Orn rnan utgår från Engslrönr scm gårningsman var att ge sig tillkånna *om vittne det absolut
enda h*n kunde göra i detta läge - eftersom han stämplai ut minxter*a före rnsrdet var det bara
en tidsfåEa in*an polie*n skuile upptäcka hanom s*m ett huv*dspår. ! så fail k*m det att bli en
rernarkabell framgångsrik strategi trots att både riktiga poliser cch d*ckarförfaäare åtark*mmer
till att "fursta vitlnei på platsen" alltid skall ses s§rTr *n huvudrniastänkt" §m r*an utgår från att
Engström var inblandad i mordet epelade både strategi* med att framelälla sig sam vittne oeh
en fenernenal tur honom i händerna steg för steg - som vi komrcer aä se här ka* hans person
E:ch livshistarla ha underlåäat för h*nom. Först reste han b*rt rsst*§ av första yeck*n eiter
mardei qch när han kom tillbaka till §ta*kholm hade polisens fantombild just publicerats, sorn
ir:te liknar Engströrn {rne* inie he}ler gårningsmannen, har mac f6rståä med åren}. Oavsett
vilket koa den *ä präg{a både va*liga p*lisers och rnänniskars bild *v gårning*mannen långt
mer ån spaningsledningen avsett. §edan giek lrvell i p**sior uxgef*r vid *ar*ma tld s*m Hans
Halmör bcirjat intressera siq f*r det sen*r€ så beka*ta PKK-spåret. Slutlige*, u*der 1§87, tades
Et:gström till ha*dlingar*a sorn "varande på rnordplatsen" sv en polis på åre felaktiga grunder,
scrn upptåckt*s av Thomas Pettersson och ledde fram till Filters drarnatiska rubrik (vid en
bildkonfrontalion med vittnet YN som iakttagit d*n fladdra*de rccken visade ma* en bild på
E*gstr§m dår ha* bar en tx*g, kort ullrack sorn inie ksnde ha "fladdrat', Er:gstrånr hsde kunnat
peka ut §ra persaner från rnardplatsen på bild, sam dock anting*n f§rekomrnit i rnedia aller
kunde l"ra uppfattats av gär*i*gsrnannen, och slutlige* hade man sannolikt blandat ihrp
Engstriim med d*r sk. "§MW-k:rare*", ssm definitivt hade yarit ett ög*nviärre på mcrdplatsen,
och till skitl*ad fån E::gström isunde plaeeras där av övriga vittner':i. Vid denna åid hade polisen
drunknai itip* frå* allntänheten cm udda per§oner, Palrnehatare, p€rso*ff s*m lik*ade
fantcmbilde* och ibland rena skrönsr för att få vara rned och spela en ratl i denna unika historia.
Mordplatsen och vad sonr verkligen utspelad* sig där hade försvu*nit bland "spåren"'sorn
istäl le? konstr*erades ulifrån !å nkta motivb ilder.

§*ig Ergström, psrsonlishet och l*vnadslopp
Engström {9*6
Må*ga sam karn i kontakt n":ed §ngströrn redan 198S sad* §a*lma sek s*rn rnånga såger idag
efrer att ha läst eller i':ört *m honom §*m en möjlig gåminssffiä* bakcm Palmemordet, *ngefär
"nej, det kan int* vara han, han år helt fel, han har inte 'def s*m krävs". De1är svårt att riktigt
veta vad sorn ffie*äs med de§a, vad sorn skulle uimårka en kendidst för mcrdc! sam iate år
Ye*", vad mar iiånker skulle "krävas" för *tt skjuta ett medelålders par i ryggen en mörk kvåll,
men del år §dligen något rnan ar:ser att Engström saknar {sarn jag beskrev i det
foregående ielåsgei visar Jaxes W. Clarkq's systematiska studier av pclitiska attentatsmån att
de just såånåren historia av våldsbrott, och vid en undersökning av alla våldsbrottsdörnda i det
svenska samhäll*t var tite *'ler än hålften engångsförövare {Ödan Fallt}.

Engsir*ras a*höriga har återkqmmit till detta i inter*juer på *enare år. "Här.! var lör feg. Skr"rlle
han *a gjart d*t skulle ha* ha gjcrt det på lånEt håll. Han var för snäll. lturrde inie ha gjor! en
fluga förnär", O*eklig*n fanns en :ådan vånlighet, en vi§a aä vara andra till lags, att sprida
glådje crnkring sig, i **g grad hos Engström. Dår fa*ns oekså eS aggr*ssivt strå*" Engstr§m
talar själv or* hur han hade varit lyekligare om ha* varit mindr* äreiysten - a** att hans karriår
*ch privailiv var i *n utförslöpa var uppenbart redan vid tiden iör rnordet {sk la*g-terrn failure,
§sm är det gemensamma draget Clarke hittat l'r*s sina atlenlatsmän). H*n hade inle fått
ehefsbefatt*ing på arbetet, han hade kommii på kant med sina pa*ivånner i msderaterna, han
hade dålig ekcnomi, överk**surnerade alkcholoch hade kroniska kroppsliga hälsoproblem.

En historia kan vara be§delselull. På §kandia behövd*s an reklarnkampanj sorn skulle illustrera
risktagande, och Engströms koliegor ville ha e* bild av en månr':iska sqm gav sig ut på en
ra*glig bro över ett stup, medan Engsiröm istället skrattande insisterade på ett stort, hotfilllt
lej*n som lurpassar bakcm ett stenbleck på en intei onl a*and* pårson som kornmer gående. I

bevarade br*v kan han vara elak och f*rsmådlig om ar:dras titlkortakomma*den i sarnband med
m*rdei. Orn han var skyldig planterade han ståndigt små an§dningär sffi det sorn lör att gåcka
cch driva med pclisen och media som inte först*d bääre {"om rnan ekali lägga pussei", 'lag var i



allre hägsta grad nårvarende vid msrdef', "om jag hade varit mördaren.."") , Och det vikligaste
ieeknei på as Engstrdm bar på en sållan uppvis*d aggressivit*t var a§ hans oms*rgsfullt
uppbyggda vä*krels slutligen raserades av aä han fick "fyllespel" cch i berusat iillstånd blev

åt*rinstifie så verba{t aggres*iv att hans bekaxta sch ti[ slut nåra vänner sad* upp kantakle*
r*ed ho*onn.

lnterviu* i §venska D*gbladet 1§gz
M*tsatsen mallar aä vifia vara andra iill lags oeh en latent aggressiviiet är bara eä av
må*ga ruetsäg*lref*lla personligket*drag Engström sjålv eller ha*s omgivning b*skrivit.
Fyra år före morde? medverkade ha* i §venska §agbladet som en av de scm skattat hågst på

et frågsf*rmuiär som syä*de till ati identifi*rå "i*dr*gynä" pers{rnsr, män som kvinnor, som i

hog grad hade tillgå*g till egenskaper förkrrippade rned båda könen" Engsirorn gav i aaslutning
till delta en 1å*g intervju o*h tyckte uppenb*rligen ann *tt tala ox sig sjålv, åv*n o:'r: sådant sor'1

mång* åv *ss hade tycki varit kånsligl. Avsikte* var inle alt preseniera a*drogyaicitel utifiån
könsst*reatyper, åven om ilafi ka* misstänka atl en het del sådana lörestiällningar fanne med i

b&rian av 1§Sfi-ialet. Engström had* anslrängt sig ordentligt för ått komrnä med i testet
e*erscm han, er:ligt eg*r; uppgift, iunderade en dsl över sig sjå*lv vid d***a tid. Ealigt si* egen
beskrivning var !":an upprildis i sina svar, ach ijcurnalisiens var har ea "mastulin sexp*ångare
och en ierninin tvåpcå*gare" e*ligt frågalormulårei. Han var r*ån or* att frarnslålla sig sora
represe*lativt rnanlig och het*ros*xuel1. ach älade or* siä åltenskap som jämstållt, Åndå
citerades s:(alkamrater sorn retai honom lör att han aldrig skulle kunna b*i en "gentlemä§". i{än
beskrev sig *om rjålvsåker ffisn gav eä exempel på sin gcda självkä*sla som vi idag snarare
skulle hänföra till lättare pers*nligh*tspatolagi- aä i:a processat ofi en elräkning å*da upp till
vatte*öyerdomstole*. Under en stcr d*l av artik*ln återkam Engström t!11 hur rädd han är a§
såra andra ellet göta månniskcr l*dena, vilket vi vål idag §*aräre skulle se s*rn ett tecken på

bristarrde självkänsla. Han fornekade uttryckligen att han skulle vare "blyg, svartsjuk, egenkär
eller konv**tianell", Eäremat var han översvallande, uppmärks=rnhetssskande cch extravagat:t.
Han å§skade ait ardna fcsler. Mårkligt ncg har det talats om en "narcissistisk" sida hcs ha*om
!ra& aä han var så mån om att göra andra glada - lrågan år ju soa: alltid när det konimer till
sådana personer s+m de verkligen vill glådja ardra eller få uppskatt*ing för sin egen skull. Åtl
rn*isättningarna mella* uttalade och motstridiga personlighetsdrag kunde skapa explosiva
spånningar incrn Engström eller i förhållande tlll andra är inte förvånard*, mer om detta i nästa
inlägg. l{an kunde också mycket riktigt skapa drama och hade en be*ågenhet att lågga skulden
lör sådanl som giek honom emot på personer i orngivningen eller på ovidkomrna*de
omstå*digheler. Når arbetskamr*ter tillfråg*ts om Engström har de sagl att han fcrde tankarna
tilll*iberace.

§andarn sch uppYäxt
tngstrsm kcra - *åstan - ur vad Sverige har av åkta ävgrklass. Herfiortsrå§en var inie riktigt
sjålvklar:föråldrarna kom ursprunEligen från *nklare *mståadigheier, farfadern drev en
glashyita som utvecklades till en burkfabrik med exp*rt till de övriga skandinaviska lånderna och

åtev e* ledande psrscn i den lilla staden §Iybro, där mcrfadern var bagare. €ngstrÖms far var
urspru*gligen tånkt att ta över glasbruket men fa*erns tidiga död gjard* det amojlig| Han
började istållei arbeta åt Tändsticksaktieb*laget under försla delen av 1§Z§-taiet {åt den
svenske 'tå*dsiickskungen" lvar Kr*ger rned en egenkonstruerad maskin f§r massframstållning
av pr*duKe*) aeh blev placerad i lndien, där han kcm att eta*a upp fabrik elter fabrik. §tigs rrcr
hade scm ogift hunnil starta egen affår i Llybro cch var tidigt ute n:ed ait köra bil, hon skaflade
sig e* liten Fackard redan i Z0-årsåldern. men flyttade med E*gströms far till l*dien 1927 efter
et de gilt sig. §är föddes §tig och hans yngre brcr ach tillbringade *n barndom i eä stort hus
med goA om {ärrare ibland annåt en ormdödare} och e* kolonial, briäisk livsstil. Barnen gick
k!ådda i 3'*pikunifcrn'r och {lek e*ligt Engstrröm själv er: "traditicnelt" uppf*stran, Under *lutet av
kriget var man i Calcuäa som utsattes lör japa*sk* b*mbråder, scrr barnen klarad* sig igenom
tack vare msdarns god* nerver och förmåga att hålla uppc moralen. tfter krigsslutet kcm så
Stig hem till Sverige rnedan föräldrarna snart åiervärde iill lndiex" H** bodde h*s en moster
sch k*m seda* ail studera vid Sigtuna Hurna*isiiska Läroverk, där åven CIl*f Falme hade gått
ett a*tal år lidigare och krcnprinsen, den blivande kung Carl XVI Gustaf, skulle komrna att gå ett



decennium aenäre. Materiellt hade han det bra och blev vål on'rhåndertagen, och sverska hade
han talat hela siti liv, men naturligtvis i*nebar separatianen från löräldrarnå en st*r belastning
för den blyge och tillbakadragne Engström från 11 års åld*r och framåt.

Ungdom och ungä Yuxenår
§tig såg vid denna tid brra ut. var duktig löpare {ävsn om han yar sämre på lagsporter}, och
beskrivs av en jämnårig karnrat som rolig. dr.;ktig på att {eckna oc* fologralera och uppskattad
av flicksr. §jålv beskrev han dock istållet en forlamande blyghat oeh svårighet*r ait ta kontakt
rned frårnmand* jämnåriga. I skoltidningarna tyser han med sin frånvaro, har jag håri irån en
person som gått ig*nom deri'l från de akt*ella åren. Han hade cckså uppe*bara prebte*r rtr**
teoretiska årnn*n i sko*an trcts a1t flera av ha*s närnraste slåktingar hade hafl "låshavud".
§srn den den end* i sin klass rnissiyekades han att ta student*xsr'*en lrots det rnassiva stöd
internatsk*lan kunde erbjuda. Efter militärljänstgfiring stannade hen tre år på Kungl
armetygsfcrvaltnången {rniiiiär*ns m*terielf*rva§tning för våpen, v*rktyg * dyl}, arbetade sedan
på §veriges Radio och gick flers otika utbildningar inorn grafik oeh design. Under el repmånad
ådrog han sig sin f*rsta natering i Brotlsregistret när han ayvek från si*a fiarlnar sorn sov i lält
lor e* nalt inne i värmen på logerneatet. l""l*n gifte sig två gånger. Det första åktenskapet ingicks
1964 n':ed doitern tillen väridsberomd svensk kulturpersonlighet, som noierade Engstrcms
saciala "kncw-*ow". hur han alltid kunde fora sig i olika såltskap och var bra på "s*ciala koder"
{åven om hon inte beskriver det på eti sätt sam vi idag me*ar rned "sscial kcmpet*ns" utan mer
såttet att navigera dåtidens sällskapsliv). Bröllopet var storstilat med middag på Riddarhuset,
vilket visar på den siaius fan'riljen Engström nu hade" nren åktenskapei blev kortvarigt. Där*fter
gifte sig Engström J368 med en sjuksköterska vars far varit kapten och artill*ri-direklör på
Bof*r* (dår även hennes, och därmed Engströms, svåger var direktör innan l':an gick vidare titl
andra höga positioner i svsnski näringsliv) ach de f6rblev gifta tills de separ*rade några ?zr före
§tigs död 2*S* och *lutligen skildes 1$S9. ängstrÖrns svårmor ville når h*n blivit ånka inte
låmna ilrån *ig makens vapen iill polisen *ftersom "dem kunde man ha *ä skjut* ryssen med"'.

Paret §ngströrft fick inga barn men byggde elt skårgårdshus på M*skö vid Hårs{ården §offi
under 1$7C-lalet v*r fokus for deras frilid ach mycket sållskapsliv, med oförgl*mliga fesier vid
havet. De bodda också ivad man skulle kunna ka{la en "patriei*rvilla" iTäby. Naturligtvis var
detta inte *n livsstil sorn enbart ku*de bygga på en grafiker- cch e* sjukskoterskelön utan
familj*pengar måste ha spelat en betydelsefull roll. Engströms föråldrar bsdde *fter
hemkomslen från lndie* först i Täby, sedan inne på Östermalm, mcdan h*struns familj l*vde i

Djursh*lm.

§e sen*re åren
fngstr*m arbetade på §kandia från 1368 till 19S6, då han gick i förtidsp*nsl*n några år fore
lörvåntad ålder. Karr!åren hade då gått i slå sedan länge. Han behövde lör rr"ryck*t tid för sina
erbetsuppgift*r, pr*krastinerade och blev tilltagande perlektionistisk vid ritb*rdet medan han
inte alls intress*rad* sig för den nya informationsteknolagin ach dess möjlighetar" lbland
uppfattade omgivningen hans idder lör reklarn som bisarra, som i hist*ri*n crn l*j*net bakom
slenqn. När han många år tidlgare s§kt den lediga ijånsten ssm r*klamchef skrattades det
nåstan åt hcnorn. §edan slutet av 1970-talet hade Engström plågats av reurnaiisrx oeh
dessutom råkat ui lör en allvarlig fallolycka når han målade på sornr*arståliet cch ådrog sig en
halskstfraktur, §om tvingade honom att gå rned stag fastbonade i skallen i tre rnånader.
Omgivningen skämtade då med honom och kallade honom "marsmånniskan". Under 1980-1al*t
kam del misslyckade lsrsöket att ge sig in i kommunpolitiken s*m slulade rned Engströrns
ängagemåilg f*r att bevara en skole h*ns padi viile lägga ned, vilket gjord* h*nom till hjälle för
föråldraföreningen men också till att pa(ivånnerne förlorade fö*roendet för honan: oeh att han
*fter uppstitande konllikter kom att tåmns alla p*litiska uppdrag runl'l§64. Und*r 1§80-talet
började §ngström oekså uiveckla t!lltagandc aikoholprcblem, söm bl*v riktigt allvarliga under
1990-1alet med rattfylla, inneliggande avgiftning cch ulbrott, när han i berusat till*tånd bad sina
vånner och släktingar dra åt helvete för små cller inbill*de oförrå§er. I sig själv var Stig
utåtriktad cch valdes snabbt in i kamratföreningar och deras styrelser för de trevliga fester *ch
sociala evenemang han ordnade. Vänner har beskrivit hcnom som en person de inte riktigt tog
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pä allvår rilet sci:i lrv;:dr.: rp» ir!1ra:-Oir rlgr,l:ill uiair!.iia,je iixlf :lt/BCJ:-1la] säii .1,,1äir shiäilair"
OC{Sa Ii hal:S lSlallrlA:-.r,"F)),1fr-'! (rr'''t' ', iei rr:r::ll11a §keilOl hA1.1 skr-rlie l; r.;:.5äll3 llr ei:
ler'd*lr lcrn förde lslgp-r iiarr.: irii gJ;:ir:efr frir "i.l,,,cru:ansi)aralsia" nen rr'rlc:ir latill gii iiår',
ller{iJr na lir.irl a',; iieita i i:svkr*lrirl. meninU. Frrr;at urrrJrcks inan i k:-ei.sar scJ.r p;}sråac i}are:S
lli<qilltl *cir släkt - iig:t r-t.:;:r::r:ifr':ereiie. irprii:nri:ier orh *ri fri nriltial lreil v;:per-rsarr:al-ii-ie
sa;'r'l33tl'/ llet sl,r,,iCas lrlVaf.iei i.:tilqe. EnrlstrÖr'l l:*skiir.,S sert bätrkåi'cclr trevlrc:i; v;ir:ilel;
iiag,,'1;x"n barn Har:; ti:rit-rirq var *sarrciiki per-fekl *ch flai.-:sttr.] soir airscn.r iuilrgr;:fisk
ii]]tscrx sonr tr yckl-]r,KSlevsr Ir iieiail .]r llrarga ierrrilel'reClel]lrli*is iarge liv. icl'.;i*rt-.5i,9 sclr,.
ticc iårnförelse'.'is ut:rl ;e',rrie ret; r:--cr liil ait blr Sveriges äidsla ir:nar lrcr-r rlog viri l I i ,.rr:: 20 1-1

Slutet av Engströrn liv
Eiier'Pair'r:er::r:rCei kr:rr dsil.: åit bii etl sfori ir{resse icr Ei:r1sirör"r'r Han sanrlace pa
Itrinir:qsulkl:1;p. pr:lade r1i,;;kel .rm !-1rördei iled iailili. vänr:er r:r;i: albr:tlk;ilraler ftti1lr"n.lll
h;tr icirsökte fa kcnlakier.inreCia.th med p.Jlise.r rirtreillinqe:r ieli "rnfiitrera ulrerlnii:iiei:" r.cLjs

up! som elt rt:oliigi Jraq ; p:rclrler: r Clv'1P j Eflerspeiet irll *.lard*l blev stn: eli korl';ar:qt iyfi I

Engsilorls airnars:rlli n-rer bexynnersanrn':a sitil.qtlr:l '.r;lrj Ualide hIlsa. ekclanti rjci karriar
l.Jnder 1930-i;let r,ä:rie Cei re.a: pa ailvar orh lecde fr;n iili iortiCs:ensron
aikchcisatrrnai..i:rcil rre.j nreiiilgunls 3r.rqiitnilg oci-. er': d*r'r f*r grcrr! raiiiyli*ri ccir siutliger-r
skiisnr:rssa Ar et *fler aanne ated*rns Ingsircrt,,Jcd r srr n;ra lågenhel sonr han alCrig lyckais
ställa : crdnirg Biedvlcl hcnor' slol en ir,'rr liaska r,rhisl<;,1 cch rragra ioFrna karlo:'v;irktabietter
n:ed en vari:ing pa fcrpackn!ngen att de var farliga rrrd san:trdrg aikchi:jkonsur,":iiorr ladsfailet
klassades sctr självmord S;äl'r kar: jag länxa ait er llaska stårKSpril och nagra karlr:r lableti*r
år qanska irle cfi en person so'11 firissilrirkal bade älkchol ocn värkiableller idec*nnier vili la srit
egel iiv Det skL;ile star)-irrä bäit!-e r'red en olycka tåti hårT tagit lör mar0å iablelaef av irlssteg.
falt en c',,år.ria{i feakilcn pa biandninqen elle.,iårit utan värkiabietter er itd sa åit illi!,ån.1.}ir{.le!'r
minskaii eller äli kroppen h*lt errkeii kantmit trli er: purrkl r':år den ir:te talije värj den titiigare
klarat av Er fiaska slarksoril äl*r;en ovänii! ivgnskonslrnrlicn viri r,.vecklaq älkoir{ilisitt. octt
även moi sr:]ariiincrande labietter ui\,,eckias i;elydande ioierans Där {anns rr:le heller nagot
a'rskedsnrerr Ert-{.lsirÖm lae] rJcd i sängen r:ch haCe vai'it <iöC over er ,recka när han hittades.
Han i:ade iorirrar.örrei öicn*n. *kiar1 cr.:-: han hade lyssna{ ila ilrsrk. Strångi talat ',rar dei
anla!lrgen svart att utesiuta årnans n.:ednrerkan irlöCsfallet *rhisa, å,ren on.: i;'rgel frar:rkr:m 3*r-r
tytcce pa dei

Stig Engström på mordplatsen
Far a' r:le pläiseri dit argumenter:i of!'i Siig: everiteiia irrblandninq P;:lmerrrcrdet mer: eil sak
lan vt r.iata sakril xa. liil skrllraC iren atla:ncira si,r-r liqL:r'eri:i som rrrsstånkia var Engström pa
mordplatsen, antirger;oir gårrrrnEsiriäir i:iler i,rttne iian iämna;ie Skanci;l rragri: rltniliei löra
morCel tcl.t ot:: h;ln i:ade "nri:sai" rlcrrlei hace l'air rnle ateivåni dri i1r-rgo rnrntier serri:le. si:rkt
pa'eikaC at v::i han L.lDplevi Sjaiv ir;.1cr1e han frarl for pcliser cch Svenska lagbladets
jturnalislet r r.riilnesroilet': iedain rlagen eiter rrr-.r.rjr:1. cch beraitaCE c1l: stna irsalser pa ;,i;rlsen
en b*råitti:* scm k*m atl bIilC*räs i;1 r,.r::der r.le kcrri.,ranie ;.ileI i altta rrrieivlLle!'iutEn nyrckel
tili tfralasåli;:nCei: frar rlerjia elier ilDirs rred Llnc;rrtar! icr *rsfak: pei;cnet s*n: antilrE*n.;av
tf,lp eller sereil,1]erå valcit all friija;,:r:rJia spar;. Fngrircm kcnr i..cksa all upLrreia slöm!,.19* ä'J,

sri"t i:rsLr:r'ta i;ndei eC:i-rarie Ti:.rg:i"cch ilcvråtlel ulCer rållegåt-lr,jarna nrot Ci:risler Petterssor-r
ijen slct;: rrväli:r:inqer^r r:rcl Cerra briC år at'i - ilrulcn: '';ad p*iisel uirCei ei: lrc iir:k fi:i slq
leiakii,:l - ritget;v iie ar-:dra 2!-25 ilcrrvit';.rrrrta ltii ii:cir:el gller cless.1'-g,r6.!f ilro;i[.-r-1]i;,
'';itlnaiJe i;rr aii ije setl r r'.:-1',) " lr-i' s_,1i. \ r*Ct: han her;,,i iceltrir*r.: r-1r pre iscnet vafs iol{i-qr:,til
fcr*kcnrrlri !rsssen "Lösningcn" soi)'r f-rreseittettts av Fiiter *r+ri f rtlslrr:m sorll
r1äilit:q§rlarr }vl!,le I Da ail r:el ir;]r iel.il vl fr:lklr'rr:ri pe rnorapl=iser iår e kr,.lieri icii cch itlt Fr;rl
i-.;t i,'r:ni:'cil ai,rel.r,'.tt- I'espekti:.;6 ';r:lite flitirs elier hUi de ellår-tde irll rlc:,;..:pialSl:.rl"j Orri ntäal
iägier Irrqslt.rrls heritleise c,rti leli;: :alirr- ijen lrlia tiiler: ijr ;:t:n!91 anr;li: be råtlal tr:r
i',:rrl,'itl i:.lieI ie fÖr;ta ,lii;lrierir:l ir:irr.ll aei trirjais r:r: Ioirsari:llr-:t-; lt.:,: :-liclril,.iatser':,lCir rl:: ,;jet
r.l1-,!t-:l::tli.Sl.;it-ri:*iSsrikanCe i:rl!lS:icm i-;,:rCl- i:n C1i,,.ri;lllrlck p3 tA.-.lCr: å, airr ::ai .aiart-:a: ,]]i...i.trir
i:l.ril si*!l itt Siilq ilnssa. llr:ri'.,;,iii !lårl-:tr:l-rr:taIrtelt skU!le a:l i,.eanil;ti L--fli lri:ln'Lai icri tiå1.,.:
Ci,:t;.lllrala:r:



Oin rrat iitiaf irrj;r:r; i:jilir-,rrra ii"ar n-r0rrjpla:§en Syxs ock:;a ail ilnits*r.r5 rekclslruklri;r:er ic.$
.rll sö.äs för lar:gt söderut iforlallande tili i,,lolfiai:kr:n 3cn §,,,r:ie! p;,:ie :rdiga i:iilerra.
sartrc,liki 1;;: qru::ti.:'.'b*rgel åv bicrrrrrL:r sitrTr räe kvar frar'l:i,:;r lektrrrr:skyiilör':strsl itloii-iet
skeridr rnte rr:ril ia;r lr:-rrr:lqalans nyr::tirig,il.lr,:rerit.(lir i,rs):lrr .: slCa. Drr*kl *ilel lr*rdet
§vån,J,ae lre i:tiat iir ltii lloiicaten fr'.r;ifi. ipor.Jplaiseri lred sirelkasiår., sl:'' :){: ya'.e !.ear agr: r

er rirt Iror-ruli frarr r:crd!iaisen där llr;s*t fran s{vitiai'rslrei bilCade *r: ilus fcrld i;linsi eir lerscil
har- uplgliii;]i: hair rri:l sälskiirj u;rp;sixl over viiliret A* scr.lt st,.i,j il,.11"i.*r: nrorilplatsen fö. ått
riei:ire riile sk,-ilie arracsna sirr: irar irlålsun Det:'a it;a'r'F,'gsr'rrrr beråilar åli ian kcm
fran: i:lard r.ir: alita forsir ila llcrritlalser sorx ia n:aste h* '*åri! s.lr1r en t[ana,. rpplyst "scen"
ruttl i'itt'r :tgcanCe siaisrrrrnrstern AIt lar isiåliel sk:.;ilr: ha irr.,,ril:rt lcri-rr rrrc|ciplatsei: pa sin
st:'t-<sacJe vå! nroi lirqet !cx sanresleii-'i cch av nyfikerliei vär:i tjll:aka skulle röliigen he
kulnai iörel:as ireC i.,G* t11.ar,i:a an{r-:ii atl ran sloil;;lefifelr av Cet f*iksa:r.rlinq scm bridades
r:ci secan b;_cdetarje ur sil hrsicla. Ilet är bara s,,,art ait för:ta t.ariij, e, i.i€,sr;i.r 5;11, f ,rqsir.öl.l

skr-rlie v;irrrle lrilbaxa tlil elt skcildfana rviid i:an da lioddc,,,ar "Å-ragei" nålr l-ran irrin var
xlressad r,rti-r ir,.;rnri icrbr ccir Ce1 ål irtt; i:eiier rJen i:rstr:ria hän Sefallär
På eit €lier annat sijti ir.refalier dei sonr atl Fr.t:lrirl maste ha ljuqit er', srn rcll pa
rlrciciliaise.) för palrs. ici.irnalister och tiil sisl i:l"lrjr:r ed idon:sia! pa e:: n.rånriri sma;:ulkier uc:,
rrrilte lctr;a::arsvärl iile rr:rltslen* SkLrils na;: ha,;arit eil r,,iilre pi: riel såll rar beskriver skLrlle
ire* ha ilasse:'at rr*!lan bilarna tch vitinena ell*r'uplehallrt s;g rcn:rl:det rorr-nordlst cnr
Falnre i sitt sarllai nre.i coirsen:age'- efie, ..rcrdet kl t,22C ira dagen id';s direkt efter Cen
f-rstl prlesskcirfereirsenlire,.äilaCe fngstrom ocksa ant det r"'itine s,llri siod rnne vid ha:ackerra
pa Tu*neigalan sch scrl bala *rr kcd st!:n{j stalt no.r o.r-r ba|ackerrra. eiter all 

'nörijarensprlngrt fctht r d*n nore passåser mecan vitlnei tryckte i der södra för:tt inte i:ii upplackl.
h,'lyrket fa peis,lner L:orde ha nafi rnCjiigl..ei all se vitinet pa derna llats firL;tonr trsi:et Palnre.
de lva lngrjomarra sorl 1./ar f'.Llit r-;p;:tag*a ired åll ge Clcf Palnre lcrs:a h.;älpen ach nrördären
soix di var rtrapean Lrrir rtct I,lalrnskiilnacjsgalan ft€n erlirgl llera viltner: r,ände pa huvr:iet för
aii titta lakat rled jänrna nreliant;rn

Enesircnr anCraCe r-ip;:qifierna orr sin Litslärirplinsstir.i lrar: Skandra scnr yar 23 20 errligt
stämpeikiockån tner ar; iöteialels säkerhelschei. som konircllerace Klackån nrol iröker-: Ui-pa
fttgstrrnis )egäiar befanns !arä 23,1§1. liil 23 21 idcnslllen und€r ed cch gä'r sig pfr så sätt
eli falskt alibi frr rroidei isonr begicks 23.21 3{}-l-lCsekl l..iär er våns Coiter. soi''ii ärriars
fraltstai scn .;o:itiv trii "farbtor Stig" far se Rapp*r-tinsiage 1 fral 1 §88 reagerar i:r:n rled att
han ljuger "p:nsarnl rialigt" Logrerra har.avfärCats solr "irytcnraii" åven cm -ngstr'ön: sskiräi'
er itstoria a'; lögnel randra:anlrralherrg:rots citi cntr;itl:rat stora r-rppn:årksarhetsbehsv.
Flera ka;"akiars,rilinEn rar.i:11 och rrrei sagl betonai aii Ilgs]iföm inte briikade iaraned
*sannrn{r Elr sac,iar-: nrstori* r"rteslLrläf förstas eli lilisiard scrr fiylofiräri ocil leder tiil
Leråltlgace iraqnr riaifr:' I'gs. nrr skar-rar r-:ci: ti!1 och n:eri rtenedar *r: Cetta tilifalle oCh 'ratjcr'
d*t stäils sa liie r.t,:cifragcr Dei s.in-r slog t-rig r:år tag isste on: den*a l:y,p"1*r först; garrger: ar
l.'r-:r Ce rr i-rar'llinnei r:m ul;p1ösringer I en Agätha Christie-deckare. fulörcaren itåi hela lrden r.icit
srg ntit i:ianc uiitiielä i"lirrsar dager" och a:/srojds r-Je': a,. ,-a;:;'. itar elier i:cn räkai iteiå'r.la
soirl ir:qen uir;n rtöra:r'er kr:rrde känne trll. cjels av detekli.;ens l$rrraqa ait:atä nänr-riskors
si:h]*ktiva s{}rålieiser liris t,,aru n.:eci varandla !,],Jr,el lta' ie!lal :; nåiå saitningen att Cel
förvåx:ais rlecl den {ar de flesia belraklaie

De senaste ärens litteratur am Engströrn
Lars Larssons t-Jol., irnehaile I 5r,,3igll-rgiiska sat,--rltans'iåjlr!:l-r!tira ;',/ ae siEnaier..'ienls- cci'l
'..i:i'ts ,pl.:rf1e' Jil r' -irirtn:s rr: i r:lrka slec irart rr-:t-rrck.;alleri r;h fu:n:al rch uisar i-'tLir''ls;l: av
cJelt et lör-E:rtiica :t:eij Er:.' -r- t l-,cr'z'r'' i-F:i i-riveaklå! | rn ;tiiliii'r I'l{.tr-;ii! r.ei iic.jer':, lar
iairl,crrbtlr-jet oLrir ne.iaaspetlu:arli*ler ,;rverxal ,,,rliner"ia. Thomas Pettersson h;ri berjr:,,'rl *i:
'.rnir il'- Jc'c.-t .r,.i:'. i.at-t 2NNi-: ccr fi:nta: lci: k:.:nr:e :år;t;:t l.r* äv.,j'caånje tLt:selb;lrjer liit
l-,iidei:. ir-:ri;iL:rr ':r': v:ilskli,;elrl,irk s,:,.;.li c;+i f'n rl;il-::kltri riii;iv f:':rqsil lrri li*lil ai:ltal irå basen
e! l.:ra11{jil rrl1et,,,;Lrajt l'lat: visarie ilrti Er:l3irr.;lrrllr,rSkte,;s iio11r ",./i:irrJi,iit iia iiiellsiriallel:" e{lei
alll. iii bialtCatl r::ll Ee{j eli attnal i,r!.tr'rs;1,,,;-lrlirseii. åii h*l it.:.-:e rlai-råi.ii-åltli-j i:-tlr:dr:rlen



den tid då han utvecklai infcrmationsmaterial kring e* ny revolv*rrnodel! for *ygvapnet i sin
u*gdant)" Få mår*ga såtl är Engström just "o*annclik" som mördare, han år åldre än de ftesta
vittnesmålen anger och har ingen hisioria av våldsbrott. §ch han hade både en *våntad
sarnhällsbakgru*d och en ovåntad personlighet för en mordmisstånkt. Från dagens horis*ni år
det inte svårt a§ föreställa sig aä en perso* som Engströnr inåe fick samma *pprnårksamhet av
dåtidens svenska polis som gå*gse politiska "galningar", missbrukar* eller kånda krimiaella.
Jag har därfor skrivit ytterligare ett inlägg orn Engstrom sorn handl*r cm hur olika aktorer
bedömt honom, dår jag förstås lägger tonuiklen på den bild rnin *g*n specialitets kunskaper
skulle kun*a ge oss ann honcm utifrån vad vi vet idag.

Käll*r: Två böcker (lllrtiqns** fiande av Lars Lars*on 281* och D*n *sannolila
$ördar*n *v T*ornas Petters*an, 2018), ett nur:rner av tidskriften Filter med rubriken
"L*sningen" och ien rad inlägg idagspressen, sqm titlssrnman*med Wikipedia *ch flera
intervjuer med hans mar på nätet och en med hon*rn själv i §venska *abladet frå* 't982 utgör i

s!*rt setl heia kållmaterialet för detta inlågg"

Iletektivernas. i aurnalisternas.
sämhällets och trsykiatrikerns §tis
§ngslröru, Dpl r.
§amuanfattning
§etta iniågg syftar till att se på vad vi vet onr §tig Engstrånns pers*nlighet ur olika perspektiv,
dåribla*d mitt eget sam råttspsykiatriker, och fundera på vitken betydelse den kan h* haft för
håndelseutvecklingen, både vad gäller det vi vct {att han ljög srn sina förehava*den på
mordkvållen, inklusiv* inftir dory:stol), cch det vi u*drar {orn han sköt mat Clsf och Lisbet Palme
efter att ha gått ui från §kandia, och sedan korn undan med det under atla år).

f*gstr:rn framstod ssm både övarlägsen {klassmässigt} ocir und*rläg*en {sam rnan med
dåtide*s norrner) för pcliserm som utredde honom. Oetta kan ha bidragit till aä han lyckades
ståila sig över alla rnisstankar trots att han tidigt borde ha stått i eentrum far utredni*gen.

Ått hcn även lyckades undgå motfrågor faån media ål svårare att förklara, r*en även där ka*
samma f*ktorer ha spelat !n, liksom d*t grupptånkande sorn präglat bevakningen av många av
Sveriges stora rättsfall.

nGrasskarna" 
{GMP och en r*d följande expe*bedömningar} fskuserade på en en*arn

gärningsman men kom att överbelana bilden av en sacialt utslag** "gal$ing'* så att Engstläm
inte p**sade i* ioch knappa*t gärnisgsmånnen heiler, som år:då lyckades vänta in eä lämpligt
tillfälle för sitt dåd, undkomma polisen och hålla tand för tunga efteråt), medan "privatspanar:a"
{varav en rad fd granskande journalister) f*stnat i rlika "spår" sam byggt på politiska m*tiy,
utar: ait acceptera att ornständigheterna för brottst inte alls pel*at mot en sådan lös*ing.

I\*a* lcan inte slålla psykiatilskalpsykologiska diagnoser histsriskt men Engström uppvisade
problem att planera *ch slulföra arbete under sitl liv och se k*ns*kvenser cch förstå **dr*s
reaktioaer som sannolikt nrotsvarande en r*ppmärksanr:hetsstörning med ajämn begåvning
och vis:a autismdiknande drag, Personlighetsmässigt hade han en rad uppseendeväckande,
m*tsäg*fsefulla oeh motstridiga särdrag, men sannolikt inte så aä del skulle motsvara en
personfigheisstörni*g - han fungerade soci*lt, i långvarlga relatianer ech i*rbetslivet, fram tills
det finns mer näraliggande förklaringar for varför han lörlorade dessa förn:ågor. Detta var hans
väld*kurnenterade alkoholbercende m*d ångest, depression och aggressivit*tsgencmbrott.
§ngström hade ingen historia av rrylomani, fysisk aggressivitet eller psykopati.



}et viktigaste per*pektivet orr mån skall förklara E*gströrxs *vantuella inbla*dning i

Palmerytordet {och hans beteende efter det} är s*ciall och handlar cm kl*ss. ängstr§m fanns i

en mi§ö dår äatet mot §l<rf och Lisbet Palme var intensivt under lå*g tid rnen sårskilt före
morde!, och scm född cch sppvl*xen i den lilla, riktiga överklass §verige ändå har lyckad*s
ä*gström stålla sig bortom sådana mi*sta*kar s*m hans histaria borde ha väekt.

S*t år svårt att s* hxr §ngströrn skulle klarat aä planera, genomfcra ach kamma undan rnordet
utan att vara kagnltivt motiverad av gruppeffekter, undar dlrekt påverkan i en liten krets ochleller
re*t av understödd av en sller några få per§t*sr. §et ka* handla om personer sorn inspirerat
handllngen ulan at! förstå aä den skulla förverkligas eller pers*ner s*m lörstått i ef{erha*d ach
hjålpt Eng*tröm d*lj* sina förehavan*en, men ackså *tt v*r*llgt s*rflarbete under dygnet från
ni*tiden på fredagkvällen och framåt. Där har diskutsrals *m eil vån kan ha överlämnat vapnet
till E*g*iröm strax fåre mordet. Om någon verkligen skulle ha gjort det - *ch tagit såmrfia
juridi*ka risk ssm §ngstnim själv - år det rimligt aä fiåga sig om vederbörande inte *ckså ville
ha mcjiighet att kontrallera dei följande förloppet. For ett sådant scenario har dc*k inget särskilt
stöd lagts fram, mer än det svårb*gdpliga i ati någan skulle ha tagit denna risk och möjtig*n aä
Engström föresl*gits vara på flera siälien inom en kort tidsperiod {Grand r*ed eft*rfö{jande av
paret Palme, utstampling från §ka*dia, m*rdplatse*).

engstrdrn tog själv initiativ til* den sista iniervju dår han beskrev möjligheten aä rord*i varit mer
av ett dråp, en "§lytka", på reri irnpuls. Deåta år i"rypotes *ufim€r två, m*n utifrån den stora
förmåga till impr*visation i varje steg och planeri*g över tid som kråvts rch att han sjålv
"pfanterel' d*tta *cenaria tycker jag aä det skal! tas med stor för*iktigh*t. Den sprir:gande
punkte* är förstås varför gärninssmannen i eä sådant fall skulle varii bevåpnad.

It*ardförsökot på Lisbet Palrne år för mig en viklig pusselbit till rnordets bakgrund.

lnte *cg rned att Engströmhypotesen liknar lösningen i många av Agatha Christies rsmaner,
där sanni*gen har legai så nära lögnerna s*rn beråäats ett den varit nåstan om&jlig att urskilja
e*s på ljusan dag, dramaturgin s*m förundersökningsledaren K*st*r Fetersscn nu byggt upp
lör att tela om för det svenska folket at han s*art skall leverera sanningen infår alla samlade
lramför TV.n liknar de åt*rkcrnmande scenerna i böckerna dår de misslänkte k*llas sammar för
att få ta del i upplösningen.

De olika p€rspektivssr
§etektivernas §ng§lräm
Om vi börjar med detekiivernas perspektiv har lett klart en rad misstag gj*rts. Dei verkar som
att polisen aldrig t+g fngst'öm på *llvar som misstånkt, vilket fårstås var fel ravsett on: det
visar sig att han verkligen var inblandad ! rnordet eller inte (dessa blogginlågg utgår från a§
Engström inte år bu*den till mordet men på något sätt har ialat esanning sm sira förehavsnden
lrån uiståmpfingen {rneltan k! 23"19.00 och 23.19.59) och 2S minuter framåt, inklusive i media
oeh under ed i d*m*tol). *edan det första samlalel dagen efter mordet borde lått polisen *fi
reagera på ett viäne s*m uppger aä han kan *a föruäxlats med rnördaren. Engströms uppgift att
palis*n på plats avb<ijt åtå ta emol hans vittnesmål siåmmer inte med vad det högsia
polisbefälet på platsen uppger sig ha beordrat. Engström fick lämrra Sto*kholm, o*h det dr*jde
innan polisen en* träffade honom. U*d*r de för*ta veckorna var deras *ppmårksamhet
fokuserad på den sk 33-åringen sorn jag iidigar* skrivil om hä *ch lfä. §etta var en udda
person som iaktt*gits nåra rnordplatsen under kvållen sch hade svårt ali vårja sig mct polisens
a*klagelser utilrån sin psyk*s*cials funkti*n**edsåtlning och brist på föra*kring isar'r'lhållet.
§*gsårörn, sam också skulle kunna beskrivas sorn "udds", verkar istället från början ha
stått höjd över alla misstarkar. llan sade självsäkeri ait vittnena måste ha misstagit sig når de
gav hans signalement, §orT1 §m detta naturligtvis var en rnissuppfattrring. Engströrns lrarntaning
av sociel självsäk*rhet kombinerad med lite löjevåckande d:"ag måste snabbt ha förmedlai
kånslan till palisen aä de hade med a* så oforvitlig och inkapabel månniska afi göra aä alla
rnisstankar var överflödiga, trots aä till och med Hans l-lslmer i sarntal m*d Ann-Marie Åsheden
uitryckt* ait han måste ha låmnat oriktiga *ppgifter till polisen"



Reri;ir iRappol :rns1a(el fi.tir ai:rl 13ED ir:11ar E:'ri,lstr-.iIi qCf; s:E ffr:tkligl lustig lvr:r Lc:rsens
,j'c -,r';,' :," :.-jJLj c1' . ,,.st' r''c..: l i. l:l,r -it ::.1 :il;lb '-,e'" i;s..'ä.'' r::!:rll r j,;.,
i-ralan;*tade pa giärrsetriiil n;:r;ot ien:i.iri. pieci,--st eirer"Jrrr:p.ost t:rasie i]a rar-ri rci-i*(i fir ail
lir ij;itsr:n att !le!1riå ir::r.lcrr ltån err r-ltrer-1r:irrs a,i eil lrul;ril nruril alla vd det tiden fr:rväi:'ia,ie
stg sk::lie ha sir:rpoirtrsr,:rGr:let At1 [nqsirr:r ij;;g rsakfragof. dåi- iri:n ga'i:akt:.rol=*lla
itppgiliet t:-icl;r'idia,,rritne::. rr:i: r"rr;ste en lara iei':is dglo aqgressii;:let rtt.ri ilan!l;l ei,;ktöierii:a
i C.amai ,retkar aiCt;c ira fait "pclell*rr" ät: ti-:lla n*r {ör polrserrra sorr heisl v;lle i:a en sl.}r'.
:r-rternaiionelt kols;:trel;on ci:ir i;-r:ira i:;:r:C en "<lirlrii:aidare" elier "gainir:g" rreri:usnrg biicl,
liade de kallili Ertgstr'ör'n iiii re ktr-r::r-L.lkiicir,:rna r:rfl r.jr:r-'n* trr:i kar:ske ,-aq,.). 'ra.:r, .c:lc.'r,i pe
trur illa ha*s historia stämde. r.iten rr:rjeir ie lnast* paiisen i..i Desiämt srg för;rii ie honcr''r
li-irili l-;nCersokt.rtrrqer-: I e :': rqen lrr Hars flr;11.t*r'glck sa lafi!Ji ait har: i;,il;.:rj* 0il f nESl1ör"r $oryt
"hetrlaltr;Cii" i sina !rett:lt;i: sän'rlai rrerJ;\siier.leii irr:cjiiqen sonr uLtr1,,ck fcr en rlissu6;;ll;:tlntlg
av iert ria lltit ai qänrlii iicintrqsaliikeirt j ecl aiei iraf lran:korlrirl åll \,,isSa ijoltset mlssiåikle ali
Ingstiör:r I sjåir",a \,,ef kei lje.:J oli.t r,'ed i":ar: qjorl pa nrcrr.ii:iatsoil .,ji]lfaf ält halr skrilie l.:a slärrt etl
hr-rrlosexueli: rtete nitt rrrad solrr korx ali i-:l; iländelserräs ceniiul"n {l.tts åtl ingen nagor:sir:
säliit anr.:åt år ait fnqslrirr:r skrlite vlra draqen 1t;l det n.rr:isalia kör'teli

Th,:rrr::s Pettersscn oci: iiil*:-reriaklaler l"iatlras Göransson I'rar-inkannande beskrivil nrr
lankegangarna iros Inestiö*: kan ha sett ili stes för sieg al]tefter vaC l-ar r;rr -eCa pa :r-
rrorriet ineriia Vid tiden ior rekcnsiru;kiienerna ra -aveavägen rbqrjan av april 198S L:ör han ha
uatit orcitg öi.rer ail rttte ha kailats s*i.r-.: r;ittne Dår'för gar ian Lll i Ra;:port cci gör ';arj sor.;r eniigt
i-r.vpoteserr lrar en enastaende föreställrring klådd i neslan samrna klåcJer n-:en llnda Cistinkt
anr':oriunda irci *en-r lrarr halt pa rroriikvelisrr i'a sai:in:a satt:o$r vid dcnrsicisförharrilingarira
rrcl Chrtster Petiersson rlar han Lrprlräcer latt rr:drgr:erac över valdel pa saiorna ocir
ge!-lilemänl-taäkt:i_]i iai irLr Paime i lörs',,ar och t;li skilinad fran aila andrå narväranrJe havdär ali
ncr efie!'cmsiäntlig|reternä'iar.el.:tivl såfillad. Siutiigerr kon pr:irsen ät,l ävföra Ergsirönt f; ar,
Lltredrinseil ir:rmeilt som,;arar:de "närr-,ar.andr: iiä llrDllsplatsen" i el: adn:iilisiiatrvt besir-rl 1?87
sor seCar kurtss<v*ni kcrl alt ieia !r.rriklrlir:qen äv paliseirs ärllele bo|t lrai': hcnr:nt iram tlti rje
ciika tips sDnr '..ljorale .len: inti'esseracs for hcnorr igen r san:bard rred a11 cen senaste
fÖr:":ncersökntrgsieCaier log cver Ltlrerjnlnr;a|r. Tl:cr1":as P*liersson uptlackle hui rjelta beslut
i-iaCe grurdais ija ire rl;ssiag {se lareq;erde rniäqql. lsir bck i:eskriver har Cella sorr det
stota gencmbtcltet tsin nrengätig* granskr:ing ar,'Ilgströrr itld fal,aes.jFl ci-a] :a', rlt Dyle pa
fori;ncersiknirgsiecarstoler cch den r,":yrket res;;ei.tet'ade ::klagalen Klsler Peiersson iog
öi;er.

Journalisternas Engström
Del i:at irt're rara i.llitsen som,Jar bl::-:,:l* ic:-itti fn!!s1tot-ris roli rrlrair:;ti l-.lr:e ,,ara !i:ef l(-tate
11ågcr a;1]"tä''l åri de tva §om diskuterades de: riörvilligi* vittnet sonr drasils irr i etl noi'ri r;a

';äg;en r'.reilär konicrel och Tabyvrllai siler er: ic;rurCen hannlcs l'rerr lile"rragikcn:tsk
"mytoman" stirr r.ri!le ha u;:prrårksar::hei ioiilrallsler missade oråkf e:r!lä lrlilålier: alt stålia
rnö:,ifag$i riir-ininqsinlervir,;erra eiler när Eli;slrcrr: l:r:k irscelera sir: egerr :ek*r:slrL:kt!on air
rrr:rde1, iRappcrt. Naera scm krm ali lal-riiä siigel li:rrgre rar Oiie L,llneti c..li Sver-1 Åiref i

Prcieläre n scm efte r a1: :kr:'.'ri r-lilgra af iiKlär ;..a lerral riet "reciga rltiret Fr!strcr.'lt nrcl iie
kiantiga poitsr.:rni:" borl.trle rzil.:, ;r11-:t3nh.,i, .;tif.*rr rnktr:sistensei"ra:Et-lC:=:ir-on:s histcla 7 y,atr
kolr åuer-' Frclelåret-r :tl lri;ka: ir" iriel sk poirsig-;ici :r.rs ir:"rrrt.,li sr;*-r rorCe iegai n-ill
lran.llör aiia gr:;rerCe loLrrn::listr:r. ati ,;it: *n xi:rsp;lat!or-r är,,vrkesr-nän';rl:E ia ii,.,ei *v Cicf
Palt-r-re hade it: ul:rlli',ta iiiiiälien;ltl g-ia iiei !aijt: rrer{lcn r,ål tat: t:rSrll; rti;rrr ,r',fik1.
pt'ct-rtene:.aCe iie:-r \laSter-ianggatan tiil Q6-p^1,n.j tcii ait rJe S;k:raCje a-ltl,r ng rtt , t];: lkad*
Lr:bel Fairr:e, Prtmerari*n hel-i eiier Lrrrbsrl!.el i1årerrci. var en :iL-rrrrler; rnEit,,else scr-r1

irrr*lliqt kL,lrrrje lir,:ire:ats ri*r vaq De1 ar'ar.rtrtes*r-r iii: hi;r er: picfessto:-ieiil ll.:rreranrje
kcltsy,rralrcl fr,rrgelai- irilia ;:r:;!ilclet rtr*i.t a:lii 1,;eia et-t stlrrre qi:-ipt ilri;lalrJa,j I eii alltt-riäi iti aii

iralrle iii,i: ilr,:r,ili-jtsi-rkr:1 ;-la Ltsfrei 3a:iiiiir i.:ei koil ali i:lsg:eias pa l.i'iaiiel ie:,. l8 lebruarr

scf; ititi-te lä!l!l-rgiairs,:ll r:il väqer ::iis:ai iöil r,iei;,vellur.iLrii;rjel !liiii.;t': elerii-:lrfl-r;: ,,rl;fiarl
,:ir,t lni:ii:rr:i: Plit,e :rirtle qii.i: t[1r:t t':tolirr*-ciii]iitrt-lrl€il l



Den allmånn* oplnionan har böljat frarn och åter når det gäller Palmemordet, *ch få journalieter
har klarat a{ gå rnct slr*mrnen oeh ställa obekvåma frågor. §nr palise*, experterna ach
privatspa*arna inte gjorde sitt arbete på grund av sin förtörståelse kan man kanske inie begära
att journafister skall gå tillbaka till råmaterialet och granska deialjer rned nya ögon förrän på
§enare år, når hela rnaterialet blivit tiilgängligt på ett helt annat eått så att även poddlyssnare
cch bloggläsare kan iå en någorlunda helhetsbiid (fortfarande förstås bara av den lilla dels*rn
blivit affenttig). Thonras Petiersson har arbetat r*ed Engström sedan 20*S. Det cffentliga
§verige komrnunicerade vid denna tid *rest uppgivenhet kring mordet *ch några enstaka
"teorier" diskuterades, sorn Le§ GW Perssons med en liten grupp officerare *ch
säk*rhetspoliser som framfördes i uppmärksamraade romaner och filmer. Många fiamgtåe*de
personer, int* n'linst ledande politiker inom sacia*demokratin, vidhåft istadigt att Christer
Fetlerssan var ekyldig irots att Hovrätlen friat hcnam, saanolikt av lojalitet med Lisbet Palme.
Tyvårr måste vi ko,nsiaiera att §verige haft en rad sådana gra**kningshaverier kring råttsf*ll -
cm Engstrcm vis*r sig ha varii skyldig till Palmemcrdet kan rna* i*te säga att han varit u*ik som
felaktlgt bedömd i det all$ä*na svenska medrretandet. Den abscluta n:erpartcn av
jour*alistkårerr har bara fö§t efter kons*nsus uian egna prövningar av feKaund**agei lfall efier
fall. Se sk "s§ckmordsläkarna" var dömda i hela fslkets ögon (ach av i si** sett lrela eliten av
dåtide*s journalisler) tills journalisten Far Lir:deberg till sist presenterade en faktabaserad
histcria i sin bok "*öden är sfi man". Quickfallet, dår e* psykiskt sjuk man borjade erkänna
seriemcrd ach blev trodd genorn hela rättssyst*rnct oeh i alla medier frarn tills Uppdrag
Gransknings Hannes Råstam började nysta i historien, eller raden råttsfalldår råttsmedicinska
fakta inte stämt (t ex Osmo Vallo, "barnlåkarmålet") har alla länge återberåäais på sarnma sätl
tllls en enskild joumalist vågat börja gå mot strommen.
Granskarnäs ach p*yatspanarnäs Engsträm
Granskningskon:mis*ionen nämner efidast Engslröm i er fotnot, som eä vittne i Christer
Peäerssan-rättegångarna. Det är obegripligi afi de inte uppmärksammade honam i

dokumentationen från rnordplatsen som de lade mycket kraft på att granska i d*ta1j, precis scm
bröderna Poutiair:ens tegelstensbok om mordet "fnuii labyri*ten" från 1S9§ gjorde,. Den *enare
fok*serar särskilt rnordplatsen oeh timmarna efter mordet men inte näm*er Engstrcm. Aä
polisen sa*nolikt felaktigt avfört ho*ox som varande på mordplatsen kan isirstås ha spelat en
sior roll för alla dessa, liksom att Engström kaliats som vitt*e i råttegångar*a ceh där gjort sitt
sedvanliga intryck. Åven arbetet med misstånkta utifrån Gärningsrna*napr*filen missade helt
Engstrdm dårför att den förutsatte att en e*s*rn förövare skulle vara en utslag*n ferson ut*n
*rbete som sannolikl gick på socialhjålp eller hade förtidspension. Att Engström vid dcr*a tid
både hade missbruk och havererad ekanomi var väl dolt bakom ha*s prydliga fasad.

De oråkneliga privatspanarna i Palmelallet missade nekså Engström efters*m de i regel utgick
frå* motiviilden och började leta konspiratloner inonr pciisen efler internalionellt, n'rårkligt nog
efiersom förhörert som visade att Engsiröms berättelse inte alls siåmde med de övriga vitlnenas
fanns tillgängliga redan efier råttegångarna mot Christer Fettersson 1§8$. Man kan ju inte
annal än undra cm d*tla var möjligt - kunde verkligen alla som ägnai sig åi r*srdet ha gå§ på
eä "mord på lj*sa dagen" som låg dår och väntade på att noggranna pe.scrler sam Larsson cch
Pettersssn skulle börja låsa Engströms utsagor med en annan blick ån de* alla andra haå. Jag
tror att del kan ha varit så. Flera saker spel*de in i detta. En mycket betydelsefull var att de1 int*
gi*k att få en överblick över alla olika uttalanden, förhör, artiklar och andra d*kument förrån på
senatre år, tack vare vissa privatspar:ares, nätjournallsters osh *ndras oförtrottliga arbete med
aä göra utredningsmaterialet tillgångligt på nätet {tex i Lennart Remstams §gqq}. Få personer
läste helt enkelt allt ssm skrevs i olika tidningar oeh såg alla TV-utsändningar på 1980-talen och
bara gencrn arkivlorskning på bibliotek kunde man få mediaklipp om en person eller vad olika
vith're* §agt om en detalj i ex vis signalementet. Förhör oeh andra dokur*ent från utredningen
blev off*ntliga eller läckte på om pö under flera tiotals år. Och de scm satt bojda över
dokumenten var uppslukade av den svenska konsensuskulturen eller sir': längtan efter att
avtåcka den stora konspirationen.

Psykiatriksrns eller psykclsgens Engström



Perscrrr:i'r §lrq Elqslry-,rrr rrry:de mangä ocl stora motsättnisgar Terrrlelanenlsdr;:q sr::'r-:

sl';{i€f i.:rri varer:dra oli.ar tr:ker lör peiscrrlrqheisstcir:riri,i lchrelier' ;:syl.lisi< chåisa E|ir.J$ifö11l
r:iile I er. ,raril å,;erriyrirq ocl: allelisti. ateil v:]r;nqstaeiil, sr:rli:sl "leq' or:i: ieiir'rrtrvt iir:igi krolrs<t
st'kiig. rlats anbriicrl :al ilr;iå!ld sftcr el fanriil c;h er:'socra! :riljö Car rr:::r: iyicka,:ies I !rrrc1,

:rejat.r ir;rn vaie :ro lick *r-: larnrlj nreri barn. goC ekoncr:rr *ller vld scrit;n",iie k;:;ral k;rllas en
hai'riar. Ha::,,'rlie;år;,r rlrirr lrll iags ccr grlra ca,r !;l;-l,Jii ireir ka:rn å11 grirni r,iani.la be:vikr:a
Hens siiliä behcv 4,, irp-rpmarksar.-ri:et, sorr eriiiqi i.nanqa',rriinesnrai klni iicr'iom;*lt rr:årk*s.
tcciale sai.i:il:lnl-rat-rq i:L;h speia ovel sa i,lll and:'a k;lr:r: skr-alt;i *i hotottt s:'raiate 3fr ritu,ri
ic::otr-: kci:lrasiel.arir i'roi iier-r irårn:asi:jL,:kirga L:iygir;:t hi:n beskrel'i:;ti* sr.rm i:ari: t:ch ser'laie
r vL.rxerlt,;el Cr-r-1 larierrr vei vr inle r:vr:kel me. aI ait har niasie na v*i"ri en leknisx begavrirng
scrr kcrsliirerade r--a§liilei.ccir siariais iaL:r:ker i irriier cr:lr ir:rsorjCe sir iamiil pa en n*!1. iör
aii inte saga tr';lkei iri)q isr.,;lacsslanrjard l,,1oderi-r lörciaiier ai1 ha i,raiii ier,,naCsglad exits'./§!i
rri:drq r:r;h klaitl,;ll enlt!: jr.,rrler,,t,c s.rjir:;,-riiiceracjes rted henne klnr,.l helrres 110-alsdag.

Vi /et alt f r.ltls'ir'ör: nasic ha halt er: ojämn begav*ing. tiar han va!-konslnärligl dr:ktrq rr":er':

llisslV{jkaCes irje ier-rteliS{a ån'lne.lä inie klar;rje Sttiienl,exafien. ocf-: alinai-:l r*le ansaqs ha
raljat "iäshur"rutj" Huslrun. sorr lan eniigl egen r;rpqrli ie,,,r1e r elt lämsläill akiens(afr med och
aicltig s<uiie kunrra lål\a siq,:ii fatta beslui ai var er kiailiuli kvrrrna §on avancerade l;li
chefspcstltcrrei- Sada hustrurna korr frar: ;anrtler som riverireiffaie Frrgsircr:§ egen bakgrL;rrc
Hatrs försle s,;äriar v*r känci fcr sina höga krav pa cr-rgi';ringeir. l;lot ceiia naste Ings{rcn.:s
egen kariål stälias. scr-i: bör1*Ce $ch slrilaCe meC gralisk lcrargir",ning och f;ck
erbetskarnralerna att skratta rår han sOkle en hcqre befaltning rlörelacet 1:lutet av s:tt lry
beiattäde han aii hai: t-nobbats i skclan. fast rr:insi e* kanrlat frar: sar::.ma DeiiocJ hai beskr!vit
i.1olonr sot': pcpulär

Ait Enqstrom bor;ade fa an3est elirgt eqen uppgrft med början i fyrttcarsaldefn. rci'l seda'-l
liiitagi:nde irar n;:qra iir se näre . §ort lai.r dåmparie n:ed whisky år känske begripligt
Pengarra rack.ler trle iör livsslilen, och lorsok ati tiåna pengär pa rn!,esteril:qar misslyckades
§ang pe aanE §anncitki lräffade han heslut irnpulsivt, nrecl otiili"åcxligt urderlag. cch fick gr;tt
cm tillfälien all. ai:qra tleiia se,Jån. ålla s:na mssiyci<anden eljer projrcera Cer' pa otrCt,/rlrrlgen.
It'loieangar ki:n-: ccl<sa ren r"i:C iail där Erg:ircnr ansag sig ha nlrvrt ieibehandlad av
myndiqheler. ilrbelsgrv.re;ch bekarr[a. Hars poiii;ska karriär sluläde abiupt kcri e{ter äii han
b1i,l1 föriroer':c1*i,'aiC.::ät har tcg siåilning för-att bevara en skoia soni hans parti rr:11e 1ägga rer
Fil en sil;ni ':ar.i:al hjalte ocir om:vårlädes:" :acks.rmrra fc,ra.cii"ar. nten snaitDi föricrade
har ;in pclit;ska pcsilion :cr-l räkeit valt vikttq för hcnor':r och scix kunde ha lippråtthallit rJen

seaiala siti.;aiionel Föllril:n r;änner rrapensarrlar'år. sorj dsi skr-i,.,iis r.::yckei orx. bestod llarel
Inqst;'crls rl1l§ange.]'iä'r'sl .lr i,e,sCnel rre,jirtlar sDä aiJ'rbaisarjrad, tversie. konrn.iendör
ös'.,.. cch s]alvklar tillhörrglet r den sociala miljcr i I::ly.

Kan man anta att Engströrn hade någon psykiatrisk diagnos?
rJii: mar skall santia Er-qs1röms llika i:svkrs(;t lri:lllerrr irrrCeT en Cia;notf,:r Deti-'-(r:nr!;
belcrier r'rar-l icrsl live:i'åEa en Ctaqno: fcr att i:*skrvil hans ojämna begavning lso[] år elt
iecKen pa er;l"riiLärde neurokognitiv utvecklingtscrr *lisitegiace sig iskrli"*sr-rltaie|r
Crskre;,.;nserrå.lleilal iranlr,r;;i:r,jarla vid,r1blrCe1..r,te,J käilleran 0Clr pa laDllanrn xrsC
rlrsslyckerrriei-:a r tasål'riie;re.i irai-r le,qspor-'lel-rr:r. scdån en frjr atl i:esk:'l';a lrail:
s'.;ara persanlighet dår cliki: kiaiier Ciog hrr:r.rr:r ar,:iika hali. acceiererarie rch i:c;ll liilLrai:i. *ch
ii!l ili;i tril:*:lt.lrair: i'rec.lerr scr;iala srtiralrr:ler- gar; iippi'rv irli angest:r:r: ;:,*i:aade p; iiilfiiil:gt
ll;qnarce r.nrlr:,,,tr: ellr:r Biack Lånei ccli c-tt alkohclberoende sr:m:k;lle r.rtelotl
t'rrvi";rliiagncscr,;r,.,1 err e,",eniLreii .:1r'*rjtinr; pa 1'J!i{-l-taiel. tjr:r rr. benar:rliirg skiriie i:; *lgalt
irait Pa nåiel hiil dr:l ir-rr*s1;:i,iits a1t Erg:hqr: kuniie le hail err aLtlis*.t;i;r:ki1ii1:tcr11'r! ireir
jaE k;.ttr tnie rr!'.;r:iet-rtera lcr en s;':rian r,1:agn,rs lrr.jei lcr'lriiar otr en !e!"sa)!r :on-: itili-renit;ti
k:,:ltde s;i-tCa alöi] 3iå:lti'r,rtrj rLrnl srq sr:ciail 3i;i] r.r;j1 r,,aria: scil ijir såliSi{;rilsilanriska .rcl'i:
lr,,t-,kai:es Ltjrliåiii.l;rllir e:i r..ia'r'al:i1*l i,;i'nqålq* or,l r,,rkesl:,.r irarir ltils ilcr: rtalr-rtlrq;-r ireqril\.ri',1
efiti.Lterr:',, a:kr:irr:i{tl1S§)ilrr,r!iLri sal:3 iIr...:ag i:;.1i,:.1-<:; r:iji1 i:r'l-r-lslir-rr-lr: beSkr,,,.,',t;;r-:lr "l*li

tttrtv;i:.iale:.; Saritiir;trti ir ,iei ;:itirrårk:.lrtgsi';irl iJli lt;ilt , lxjLl Grarl §:.ii..1,.t.:i: !i ,r -: j .i



ir:l,ls;rii,ttfr§:t: p-r3 
",1-Jels|:)iaiser 

neiire at::lii nii)eia tIr'',ll-:il ;,tcjlr:rl slr:a ldicsynktäli§(a
.;::.:..t1'.,, !:,1 I r.i ä I ,r ,lr rlr:1,,_,.t. .. j'..1 j jn.3i. ,:. , 

f_c,:u1, 11.1. .-rJ:t..' .1. 1r i.r: S r'(.

§ca]i laia:ir 0.r1 !':riro11. .];r h;lr- rlclr.l,ia eir iri* slr:l r|at.tii. atr!'i X,rflrstallnlrq aijl-r tnltn:!.
i-i-rektiitisk rD§;. -l-'./prskt xii-rn:Djg ilf-.:':{,rrv: ii;:rr ria;eirtoi irt* sör'}i, tch åiien cr: itllriisserirr;el
rii(!ii la h:ii exr:k*iiv;, s./a: .alttr:'I,-' r.r:-r,,rsärit l.;;t rrie tn 1r.iåssitk ADll1l-hild rleC
i-vl-ttriil-,li .' :c: ,.:;!r-, i-'-rrr kortcxilti"lironssvi:r'r!heter. *iar-itr.ir:!slll-!L-lerrr trch irtpLrisi!-ii*t. llr
r,eCsell l'öfr]-;ir!1a t;li arlsirakl lankanLle oal krIsekveirsårä],Js ä:'varrlrq,"ri.l ,.jerna brlrl uch
alerk.rfifi:er r.rnajc, Irrjslf crtrs l:v i-1a:rs :ial',,!;iri'.;er cft,ir oirrllrg ;ilkel tyder pr lr-retakagniirvä
pl-.lbl(jrl ,;r,ir ir;:rr L.tppi3i;;69 §orlela:ill;atl.]ner trl Sllt eq.ti ilelsilaklirr Irr o1åil-ln begavtring rch
;nlårt:ttiqs;r-cl-;rti.-: tr,'ijer pa Siqnrftkanla ,rc;;lr:rt. rrel det äf Srarl;tl la slåilninq lrli grader;t
fur:rtti-.ilsneis:ilillirrr-l ii:i;ici:-; Cet-i utebll',lta "t..ler,lexa;ier: ,,t.<r1l.t, nia- rs.g rar.åijat tecke|l
pä ir§!ikisk frrit<irrrsrir:Jsrllniirg |..leil *n.jä rtr:1 bakglrrrc :iv tiiiearrqei-r pa stöd oc!'l .,1e forisalla
prlillellleil 3ll ilialers t(' !i.:il rr<i ärrer.s,r:r:,!iflPr i:ildar eil l.llijj'rSlei r-rnief frt!JSirörls lty
Ger.leralklitetier'la afi irtgrrri;val sv:liiatl-relar *i{;rli ha l;e1l dysiulklicn cr.,' r.ia'rile :ri:rr l.l Liii ai ,t'
:nle beläg.iii .rmr läg ii'cr 3it F-nqsiriinr idag iraCe lppiy!ll iirlielerra
iöt Uppmärksamhetsstörning med ojämn begavning och vissa autism-liknande drag onr
!r;,:r: i'r;.ldr: lr.r:i:rr:rti i:ll *n leurii:sykiailsr liireininrl ullfral srna skoiprobien: vrri tiden fi:r den
nr tssiyrkarie sluilel iexalrterr.

ÅnCa te,;Ce Ir'qstr'ör.lr 30 ar':eil åirlerrsk;p. -','ar lik; iårrge pa sin ai'hels[)ials *ch hadi: en starlig
scciai iörarkring t:1is alkohclen bör;ade ia ut sir rair .Jag trlckeiCårJör inte att män kan tala om
nagon personlighetsstörning. vare sig narcrssistrsi"; eller psykcpalisk. scnr Cet iöresiagrls
H;n kan heit er-:kelt rnte ha lylli kritarierne fcr iraEct *v Cessa tilistand nrc: 5:iigr-rc å. ,r3c vl
vel iCag, åi/cn rl-.: ilär rit;.,lsie fur-:Cera över alia de rrroisätilini.lär Enqstror-ns kcrlplexa
petsor.:iighet ryirCe Onr cJet:ikLrlle v:sa sig alt halr alcirig eger"riligen fung*rade iakteirskaD clier
arbelsiil,kr:r:rner saker i etl annal l.1i;s lJed S;öbrngs sveriskä perscriignelskiassiiikaticri s,:n.r
!/ä. nter.lnrrä|.rcs iSverige under Fngst|öns iippväxi skulle haI ha kallals sr-ii:scltd
ilåiiGaverkäd iätisr-:gger-eraC. irl0r-:lsiv. exlro'reri. erlravar-tant iillagsrrstalic och alisarr';
suhslalril {insläilr! iili i"ru,lrcrell.:L;pelualid ler:eiqirixl oci: c1är:l:t kapabel. mel utän att hil
!-ra{loil sa ilucgaerrce käraktärssiör::itq1 aii han kLlrije ha ivlll krilerierna för en psykralrisk
t1i;:gnos av "peisorra pathr:k:grca". åven oir delta ar syari;r;cörr.:l rlan fler vittnesilord och
f rarrri,r ra li I ria r nröj i rr; !: e terr all r nCet-soKa I rr q slrör-r s1ä I v.

Däretrci fcrel*ller Engsirön': rrrrier 30- r:ch 9il-taien ir:: utvecklat en depressiv
grundstämningsförskjutning r,-:ed vlssa pafanorda tankestrui.iturer eller en paraircrri
bereclsxap idår han i:iar: iaktailrr,;rrri drcg lalgtgaer:11e siLjtsatsef orr hut'r\ans:'eurnatrsn.t
hetcdcje;a ett "kvaiglciml borr" efter-eil tanClakarbesok osv) angest och alkoholberoende alli
pa ett gansk.: klassistrl *ätt r:rols.;arande psykia:rrska Ciagncsei irrlder i!*0-taiet atnriristone
cci sannolirl år'en vicj iirler iot Paii-:rertcrijeli lr-:s11 nreC sen dei:r-rl. eftet atl hi:n iclsialt ai! hars
äkier':skap sannc[kt sr.rlic fori:ii [arnlösl lch lials rarriär eil missiycxanr:e Del förefalier
iå:*-tei i.-rle sorx ett år,,cle ljCrL;1 Ctbr;ielailile äfiekli'u,a ttllslan.ler': scnr oila her er beiyijeiseir,il
r;eretisi klr-r:pone ni cijl ryrlril"ief per;or:iske gr:-inuslänr:iir:gs:crskjr:trrinsar ål i;ada hailen
inraniska ei)rscCei ar irt€ dcklir:renleradg vad jag kr,;lnai sei. elisr som en ii$:{li aeruiera:.lCe sx.

tyi:2-i:kli:oirsn scrrr åi koppiar-: lrll antisr:cii:irl-oi rci: blarrrjr::issi;li;k. ular: sor:1 *l serl
dearirleralilrj aiqesipra!lafl Ceflrg§§i,ln rlrecj StAikl :rslar; a,:;1ii3lsl'r15;i]t-"1.. r:c:: Jectrr ei;
be rcelr-ie.

\"rid irder iö:. nrot'ier flrins ,ie::a i:s'./<islra sarbat-hetsiaktorer scr-rr med trder: hadr-: kcnrnrii atl
rlro:svåia kilrrtska cräL!rcs*r {!enasi v:r.i tiijeri lör- railf,iii*rccnr*1. såi:nrirkl.tr'.:gi lidigare
1at:siie rei:ar: rgl.;lei ar.: ,11.1-i;iiet. *iiis;l ,rrC t:ilel för'ilrttr':it.i|t r§',re'rska DaEriariet. efleiscn:
Ilgstr'Öni; lli,.lnolvlji:;: ]-:;S(:- . 'c i.-!t /ar,r. llila pa::'lels;:,lail.,e:-: le,:jan i.;ii iiien ilt-mr.}rdel pa
L}lrl Fairrrer rer- ,:.lcr.ii:irriri;,iirca; fr.rr rrr:r- li-:et.:,iri.,e ils,/kralr!sk;t l;lkior'*r'itl:s Irgsiri:ilt s.jn'l
3{rtiirr iiLr':;-iir {r:rr.iara atl i-r;ii :kr-;iie ll..r sk:r-]l:t Palrr:e is{:rr el iarertr.:ic p;r.'k*s f,okuset;:ri Ft
?all:e rsakrai frei1. Dr:i;r r.1r;i:k,.,:ki;ql r;ii i,iriieislfl,\. illi inget framkon:mit scrr tai;'icl
itii hån infe skulle kunna ha fyllt r-je xirrakicrr:i:k; lros iiärrrnqslrarrer soir ,ji {.älri:l llil ,irl
,il s(i:ll lii i;plr lta'-;ait i,-rlt l,r)..r; r:r.:r:Lrr rrlir ;it.li1 fr;t:.: aii Iittsiii:rr: vai ansvarig fÖr sina
handlingar. fii,i:it:rirreliili kt;-':le: icrr.tf rlr,:l ljs'r!.{rx i:llle r :i:;ta leci.sr: L j t , . r, :.-' ., -.'i.i j.



§törning" Vid tiden för nrordet fanns dack *tt juridiskt kryphål: så allvarliga psykiska anamalier ait
de kunde anses 'Jåms!ållda med" sinnessj*kdom kunde ligga till grund för ett vårdöverlåmnande
scm påf*ljd. Jag tror inte att man skulle ha bedömt det så ens nred dåtidens
kriterier. §årbarhetsfaktcrer sorn satte ned hans impulskontroil sch ftirståels* f*r abslrakta
konsekvenser fanns dock, ach även orn n*uropsykiatrin då var i si* linda kunde rnan ha ansett
att Engströrns exekutiva problern nedsatt* hans förmåga aä kanlrotlera sitt handlande * sådana
bedömningar var generösa under 1§70-ialet och jag trcr verkligen inte ait §ngström tidigl i tivet
planerad* eller efterstråvade atl bli ihågkarnrnen ssm en person ssm saboterade utredningen
av mordet på Olof Palnne ceh mordförsökct på Lisbet Palrne - eller begick handlingarna. Ha*s
liv började med högt stålld ambition, e* svår begåvningsprafiloch personligh*t, *ch kom alt
kantas av en rad rnis*lyckanden och en tilltaga*de alk*hcfproblematik fram till en
n'tissbruksrelaterad död, det måste vi minnas idag när vi undrar vad han egentlige* kan ha gjort
:ig skyldig t'll 1S86.

§ngströrn rn*tsvarar på många sått Clarh*lailgqlegi för *ttentatsmän, §p ll, saft fhcr*as
Petlersson redogj*rt för i sin bok, gen*nr sitt "lsng-ternr faitcre" på flera centr*la områden i

livel. Om han verkligen år delaktig i mordet måste j*g föra fram den alternaliv* faktsr som *fta
hiltas hos iörövare till grov* våldsbrofl s*rn k*mmit till råttspsykiatrisk undersökning men dår
nran inte hittar r':ågon tillråekligt allva*ig psykisk stöming för att fdrkiara efi till synes *begripligt
brott: grupldyramik. Engström skulle k*nna ha skjutit m*t Olaf ach Li*bet Palrne av
ea impuls rne* i så fall utgår jag från att den var kognitivt förberedd Sensm att viktiga personer i

hans omgivning talat ann pare{ Palrne - både om Olcf *ch Lisbet - ! lill.äckligt nedsä§ande
termer sch rned tillråcklig aggre*siv laddning för ati §ngström skulle känna att någct så *fattb*rt
som att skjuta dem ! ryggen var sociait validerat, att tankestrukuren för att ratianalisera
handli*gen redan fan:"is där och att alkoholpåverkan sedan kan ha slipat av irnpulskcntrollen
ytierligare. Åndå skulle jag säga atf jag skulle *a iättare att forstå cm Er:gsiröm l:ade begåä
a*entatet **m del i en litsa gruBp av likasi*n*de, sorn förutcm aä berättiga mordet hjälpte
honom praktiskt både före rn*rdet {efter att någon, sann*iikl Engström, s*tl makama Palme
utanför bion) och med konsts§cket ali avleda pclisens cch alla andras uppmårksar':rhet efter
mcrdet med ett trick i många steg s*m håmtat ur den mest ayäncerade puseefdeckare-
§ngslr*ms svårigheter kan ha gjcrt honam till eit verk§g, Denna bild är dock svårare att för**a
rned en hypoies där Engstr*m fått syn på makarna Palme vid nio-tiden, före biaföreställ*ingen,
cch sed*n på agen hand skulle ha planeral både handlingen och den sällsynla våsen ur
ansvarel. 3en enda trcliga alt*r*ativa hypotesea till den lilla gruppe* år enligt rni* r*ening
scenariot där Engström glck ut på Sveaväge*, fick sy* på makarna Palme, råkade ha vapnet i

ficka* efterscm ha t *x skall ta hem det inlör ledigheten, cch att han sedan irnprovis*rat st*g
för steg alltefter hur siluationerna bjöd sig utan övergripande planering, r*en det skulle kräva *n
tilr sorfi få andra brcttslingar haft.

Om fngströnr varit del *v en liten grupp begrånsas antalet av att få perssner i mitjön hade
den lcrg-terrn failure scm gör en perssn bercdd aä "risker* alll" och att mån hållit ihop i
många år efteråi. Det ka* dock finnas grader av medvarkan, från att ha uttalat sig på ett
avhämmande sätt inna* själva mcrdet till ått he anat hur det gåt till eft*råt utan att såga någoi.
Handtringar*a behöver inie ha uppfa*als som så allvarliga som de i sjålv verket rrar" Sm någon
sk*lle ha rnedverkat på plats*n under kvällen, t ex Senom att öyerlåmna en rev*iver till
Engslr*rn, måst* den persanen ha förstått vilk*n *n*rm risk han elier hon tog, I så fall undrar
jag om dåt iilte kan finnas ytterligare andra scenarios för mordet ån d*m vi få§ oss
presenterade, t ex att *ågon annän följl efter rnakarna Palrne från Grarid eller att någon anilån
skjutit rnedan Ingstrams utståmpling i själva varket var aä försök ati få ett alibiför mordet, scm
gick sneä, ach stl han flydde från piatsen i panik. Vi har som vål år skål att tro att polieen har
myck*t mcr kunskap orn vad scm hånde runt mordplatsen än vad vi har tillgång till, och behöver
egentligen inte spekulera mer utifrån den begrånsade del av f*r*ndersökningen som blivit
offentlig, eftersom *n lösning utiavats. §är det säller gruppdynamik bakom grova
våldshandlingar skrev jag i rnin avhandling att en person* naturliga emp*ti oeh förmåga att
rnslstå aggressiva impufser kan delas rned roten av antalet gruppmedlemmar: är man två linns
hålften kvar, sedan planar det snabbt ut så alt vid tio har gruppens vilja oeh irnpulser tagit över
helt. Det ligger nåra tili hands f*r rnig att föra in gruppdynamik som variabel når man inte riktigt



lra: iag äil i1t;p'-r1-rgqi,ii-ris|llgr'spel3: iräijtf.t IOi: ior Frtctslton: .il-r:';iel'vr:r..i :i!; :ii ri', iei,.-k
.nord€i frc Cl.r'l !air:e Ai:.1e1 en.:iasi:k;;ilr ha irar:cjiai i,ri'i, eil "äv§:'låsrrrq'kar i,1q,rie i1o pa

Nyckeln till gåtan Engström
Eakcn hels IrtqsllSrrs hisioria - crr,;r r:r l;tq;:i iran 1,,'p,ri*ren ait lar åi Pain*s later:lan och
lral lvrxill: (..-rilt:ra irlrditrr pi:iö1jrJ ge;tolir er: l:akaiost {ricr strategi - 1iqCg1. lydliri:re r!'ir;],;ort
psykialrisk gilel p5ykLrl'-r.; :1. '.:kir;r .-n drr ,ä,r ior*latilcsiirtiii:r klass De" t llaili ir',tr jr;c rr å
rrier:tilel sci'r'r ii'r: ingsi:ö,r'r irlrvii elt ralijfirrjl .eal.,ironsfiörrsler ;orli ljorce atl h3r ilr:i: sa::lclrl.:.1
rrenge iikåsinra.je ]lvr:xte srg ririe ilara l.-a rati Lrtan i:ckse skylirchet:tt i::gr-rpa f,;r;rlt i*r:.,:*ra
§verige rr;ct,'-let lroi paret Pa!rre tyrkt€s ulgöra - r:ilerstraifa ien faile rfltsller Ce glcrl .rg
sk'"'I.:"r l;li , i)iri:n.-rr'1., ccilan *n väC;r diierlm;i har"l:i,-ri t*föt ir:1r s;:r:ritåii*t s(riiie irtJ,.iär"ra

aitsl,iat Gencn: å:t speiä p:a sirt naturlrga sll:ala *'ierl.lgseli"ret ikcn:i:rn;:.li+r rrred sin arrtyCc;r
unrlerlåiiseni-iel s*m riar-: iat;'nritsti:ne erriigl rj;rii,Jens tonl.r j iick Engstr r:rr:;lrdra ali iår-:ka aii
;tarie nrissiar:ke al.crin:ltg Sanrna arllrirreilt i.,ar hrrts lreci kraft iran all:.1 hail i sanhäiiet c;ir
även hland expeter. i:i,,er de senasle arer-:. De gåtler crks;: on: Fngstriir: t*le räi"
gatnirgsntanl-.en iPäirnernorriet han iyr:kade: ånda 11r:ga inicr domstci r:ch unrJqa en r:rCent;ici
ulleClrrq cit-r sir:a falleiravanderr. §ver;g* ilarlsia:is sållan scr':r etl k,ass.irxtdl:e rletr r.:r alliirJ
rta{l lr ir.l e' i'6rr.:"erxlesser scr'tr hall s'Lcrt lrliesse av all rnie nrarkera deliä lofhållalde r-;tat

itreil so.rr änoä suirtilt iermedlal atl cie kcq.il']"rer fr:n en siär ay makl. ir:flytar:de ccir scciall elier
<ii),',ti L;;;r:12; >ii lil: rJE l..L'r:1O:-tS eI.nU, l..:rCit,ir:-ruI)0't\;j ,r.LL: Jf n-l!::O::.: ll.t<-}tr.: t: Drl'.-; år

mir'i erfatenhel en siarkare n:ekanisrr-r r Stuckhoirr ån l ovriga Sverrge *ch pr§giar nälurltqivis
vjssa nillöei, åKådemrn. naringsii,rsioppex ocil Lrniforr'ilsyrkena. fief än åndrä iliC sidan *v den

!an"iie ivpiska *verklassen finns nya, rre*iäla. kLrilurella ekcncmiska. potit!sk, ipa;rnr:ra sirlan
av speklrumetj överkiasser. Genrersar.-rt äi elt vi ialar lika lrte cnr riern soix vi qärra rjiskr-rterar
kiassfragot i i:ncra Ceien a,r spektrurnel.

Finalen: Hercule Poirot har kallat oss alla till biblioteket
Engström-hypcleserr säqef inle bar"a ati sanninge* legat i öppen dag lran"rfor r:åsan i:a alla
experter ocn iriresserade. precrs som r sa manga av Agaiha Cnristles rotnaner. utan
t"tpplÖsninger:'rerkar enta sar,rma rjr-anralur-gi sorr hcn ger at sina rräslertänkare lle|cule Poiiol
eiiel rirss l,,larpie. forunr:ersöknir:g:ledaren cch;lk!agarel: Krister Pelersson nat rrL; kaila:
sair-rr,lrr :er ;,'ersha'olket irll b:biroteket atn-:instorrl= tlii .lara TV appar*tet'och aiaioref. for att
iikt Fnrroi irträila sar':ningen rr: nrcidei !a Svenges stais:ntnrsler Naganstars skull61 1*g !i:te blr

förvalari lrr: Felet'sgon rlrel fran-r kcli efter kcrt år,,he,,r:s:r!ncl. tekrisk i-l:eri ocksa en heit ny btlC
au "itllrresni.:len xon:pletler'::de :irerj der:-i soi'ii aidrg cffer--tllqgjcrts han*.r,e tc\-a lLer Jersc.lne.
scnr hai velat tn: elle::r:al iacj scr.r'r verkligen iräll nren :nte diörrt on: *ti "sk-'.ralira" ior rr*gl.a
beiöninqsper:gar Karske itar dei lrli ccir neC funnrls iier år iierr noliser: kilnr:a'r ntressera s c
iajr? S'rel]Se laC n:lll efi"reiläx ie strrrjantji: rijel ki:jli: krqel +cir lel kr a,re,-;;pofii:rE;,r Jir;i
iraltle vär el sitiCi:::t folei'r'irker. er: rtrkespcliirsL rariiiial r:ch tr.rer'lyg;,lcl sccialisl cch scl: *r-r

aiiCrt dan'l sildg raf iå.t;,;d i-,ern "Lrsbel åt egerttlirgel n.r.ck€1 rrårre ål har:. dei ar i.:r;r sör-r
rjrivr;t pa" Såiskrlt i:iand dairiens rcrgeriiga kvirr'icl r,ar LisLel Palnre a1.,skVd.j elier sti:a
iierJlal:lnde,:liaian*en'lri: irei:r.r'ni:fluar ccir i,:arl sr,li-l': ir':le "frr-:k rni:11i1;heterr" aii vara pa jal,irejir
tuIrir L;ppialtn:rg är atl rnordförsöket pa Lisbet Palme har varit en viktigare nyckel till qai;,ts
i*sllirlc åt r::ai-': irrtt. \relr :]i rr}-, i,- t:-: r-tt-'ttiIS]{ P;itt..elatare rlted reds*li farrtäga ati
alsir;rheia on (orsi:kreitseii-rl,i,:r.l :rtt d;rj skllie sk1i.,ll *rl irvlnr:ar c.-:ir:ieil:llns;-n*l t.rl;,:it
pcirtr:<;: t.iDilrJraq r l'.vgEa"rn vrr-l i:enna trd'l


