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l-trår ksmmer brev från Thomas Pettersson, iournalist och redaktör I Götefuorg- Jo, iag har lke
öuerskottsmateriel ssfil äv olika +rsaker iilte toss rned i hokan &r asrnnoliåa mårdartn

i;ffiffi;:';*;,åä:nåson 
direkt slådie av det, men i *in bvrålåda komrner a*i iml,tix

.: ' . .'.
§tig §ng§tr&ns klädral

V*d hade §kandiamnnnen på sig under mordky§llen? Eller. rättare sa6* vad rar det f$r
rock? Han har ju sn roclq på rig på bildema från Falishuset den 15 april, men det är svår
att se närrnre ved det ärför h.alitet.

Tillsin sade han i ett telefonsamtal kort efter rnordct: " Marl
sa att rnannsn som skät Palme hade en blå tiickiacka. Men jag hade ju på mig eu
Gandhiskynke", alltså att han ewek lklädsaln från vad som uar känt om gärningsmånnsn.

§st hår lät l§§tiät, närIberättede det, så det tog llte tid irunan jag kollade vad stt
Gandhis§nke var" Men go*glar rhan eller l(ollar Natisnalencyklopediu s* hittar rnan det:
.6rndhkkyake;snkelknåppe raglanskur*n, mycket ljus herruch i poplin, på.modet undsr
'l§3&;oc\ }9$&ta*en och b*nämnd sftar Mehatma §andhi, scm oäa.§ppträdde I vit
svepklädnad, "s§nke"" Uppslagsu*rket NE berättarvidare att skynket var populärt även
på 195St*let.

*'.:, il*l finns,b.ildrr på rkynket cckså, och det var en tunn rock som trendriktiga killar har på
vårrma. dr* typen av ytterplags sost man frös in våren med.",

.t,-'"_".:.i'_ : '. -. : . .")1. ,.,. ".i "j i.. i

.i. iAfi Engström intr bar *n liu* ruck vet vi ju, rnen det var rräl för ätt Bä Ien upptettning
om {pen ev rock han bar *om §ngström säger Gandhiskynlta.

Med en så pass tunn roc* behiivdes väl en tråja under rncken. äet §riu också md
Yvonne ltl. tycker sig se under rorken når hon ser den förrnodsde 6ärningsmannen
komrna springande på David Baspres sata.

Att rwken är tunn och fladdrig; uittnar hon ju om. Den rodr Yvanne får se vid
fotouisningen i februari L§S?, "Expressenrockån" är iu för t$ffik, tytkår hsn.

2, Hur tögsig fngströnr hem?

§kandias vllla minnas att §ngström sagt sig ta taxi hern efter
att han l§mnat Skandia. Själv säger fngström att han tog bussen.
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Det finns en taxichaufför i FUP:en mot Christer Pettersson som har kört en person mot
Sollentuna hållet, vilket iu är i närheten av Täby.

Taxikillen hette Martin Wess!6n och beskriver sin passagerare på ett sätt så det kan vara Stig
Engström, både vad gäller klädsel, kropp och ansikte (grov i ansiktet, dålig hy, små ögon...)

Så, för säkert 9-10 år sedan tog jag kontakt med honom och sände honom en bild på

Engström.

Efter att ha sett bilden sade han " det är inte omöjligt att det var han jag körde". Varken bu
eller bä, alltså.

Så gjorde han ett tillägg som var lite intressant. I f<irhören 1986 angav han att personen
prata på någon svag variant av småländska.

Nu sade han " jag har tänkt på det, han talade nog mer som de gör i Flen, egentligen"

Martin W. kommenterade ju också rocken som att det var en rock av trenchcoatsnitt av en

modell som var "modernt för 10-15 år sedan".

Tyvärr lever han inte längre, så där är det stopp.

3. Vad sade Engström när han återvände till §kandia?

På nätet driver några MoP-entusiaster en sida som heter Sanningskommissionen. Deras

favorithypotes är att Palmemordet var organiserat och planerat av en grupp. 5å de har
förstås lusläst allt Fu-material för att hitta sådant som kan diskvalificera Stig Engström.

De har bland annat ägnat en hel del möda åt att fingranska vad man kan få ut av hans
utsagor när han kommer tillbaka till Skandias reception. Det har jag förstås fått bemöta, så

jag sänder med det materialet.

Det mest intressanta, tycker jag, är att Engström säger det här med att Palme "såg liten ut"
där han låg på gatan. Den utsagan kan man nog utgå från är sann, eftersom den ingår ien
dialog med AL Gahn. Hon relaterar flera led i vad de båda sade till varandra om Palmes

kroppsstorlek i sitt vittnesmål ijuni 1986.

Men, Palme var ju faktiskt inte särskilt liten, han var 175 cm lång och det var knappast att
beteckna som kortväxt 1986.

Däremot, if<irsta skedet efter skotten, så knycklas han ihop och sjunker ihop på stället. lnte
raklång, utan i en ställning med benen under sig. Ett mellanting av framstupa
sidolägefosterställning, kanske man kan säga?

Det är först när Hage med flera vänt honom på rygg, som man också rätar ut benen från den

tidigare onaturliga ställningen. Då ligger han i" full längd" på trottoaren.
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Om Engström ser honom omedelbart efter skotten, så ser han on*kligen liten ut, med benen

uppdragna under sig i en onaturlig ställning. För vidare läsning; se svaret till
§anningskommissionen n edan.

h4ed hälsning

Thomas Pettersson

§var till §anningskomruissianen:

§kandisrnäilne$ - de fiirsta utsagoräa

På §annirqakor*missioaffis sajt publicarf,des i höstss {tt inlägs där §rfattsm närnrare

granskat vad §kaudimrannem yt§åt rär haa kom tållbaka §örsäkringsbolaget §lcaxrdias

rrcepticn yid 23.4trtidm, kvällm Sr mordqt pS Slof falmc.

§srfaturem kom *sm till att §karrdiamannen lfunnåt fom uppgi$er ssm tydde på att

§kendiamaunerq rm han var Särni$gsaeaäsö$n ssdäu återrä*t ti§ brsttsplatssl, Uppgifterna

psktr eiltigt fiöråttgröa öcks§ aot St §kendiäffiättocfl b€furit srg på brst$plet§cm fr$m tiils

Olof Falme hfu$ät$ md ffirbulan§.

Vad §kåodifirumilen sägs rm sina g§rmdw mh låtandsri på §venvflgrm till väktarna Ånna-

tr-isa S o*h Henry Q smedelbsrt efter stt mordet hegåäs är intrresnnt Här hålltr iag med

Srfa$årsil tilt blogginläSsst * det finnas mer ätt hämts r:r matsialt*,

$amtidigt detm jag inte slutsatmll att uppgiftenra talar Sr att §kamdiaurannon bcåmnit sig på

bmffispl*tsm efterskossn

I$tffui§*ka probl*m

Aet är givetvis ur brist ätt dc b§da väktar,na ffirhffrde* ffirst 3,5 msrdsr effs msrrdst, d& d*
inte kan ha varit alldelea enkelt stt kwnrue ihåg hur srdelr S1I. Det var därf§r svårt S*r de bila
v§ktarne att vsra exakta i sips rritturesruåI i poli*ffirh§rvn" Henry 0 Yithd§ ex*mpelvis ofir stt

$kandiaursrrnsffi INT§ sade eig känna ig*a Lishtt Palme på brottsplatsffi, mdEn Ånna-Lis* §
rlgr mindre tydlig; '1)*h sen så sr h«r, jag v$ irrte, ** han, med {sie!} det vtr så litrct Lisbe't

Palme""
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Det blev inte lättare av att Skandiamannen var chockad och fiirvirad när han befann sig i
receptionen, enligt Henry O slåingde han ur sig "lösryckta meningar" och "ord som inte passar

ihop". Följden blev att de båda viiktamq omedelbart efter att Skandiamannen lämnat Skandia,

sinsemellan diskuterade vad han sagt. De kom exernpelvis gernensamt fram till att han

återkommit till receptioneir klock an 23 .4O.

Ett annat problern var att media skrivit om hiindelsefiirloppet och att Skandiamannen själv vid
flera tillf;ille,n berättat,om hur han agerat på brottsplatsen. Under den tid som gått hade de

båda väiktarna sinsemellan kunnat diskutera även dessa uppgifter. Det fims alltså en uppenbar

risk fiir att tidiga och se,na påståenden blandats stunman.

I min bok Den osannolika mördaren valde jag dåirfiir att gå varsamt fram med uppgifterna

från dessa fiirhör, samt att nyttja dem sparsmakat. I de fall dåir de rymmer samstämmiga och

unika utsagor som inte kan ha tillkommit från annat håll menar jagatt de har hög kovåirdighet.

Andra påståenden måste vägas noggrant mot öwiga omstiindigheter. Viktigt i sammanhanget

är vad Skandiamannen under dagarna efter mordet sade till våinner, grannar, arbetskamrater

och media. Hiingde historie,n ihop, kom han med samma information till v?iktarna som

grannar, vänner och media senare fick sig till livs?

Med de resenrationer ovanstående innebär våiljer jag att, liksom Sanningskommissionen, hålla

mig till att viiktarna minns hyfsat rätt angående vad Skandiamannen sagt under tiden han

uppehöll sig i Skandias reception.

Väktarnas fiirsta samtal med Per H

De båda väktama har innan polisforhöre,n talat med Skandias Per H, fiirmodligen
veckor innan polisforhören den 10 och 12 juni. Så håir surlmerar Per H
Skandiamamannen sagt till väktarna i sin PM daterad 5 juni:

"Då jag började gå mgt Tunnelgatan hörde jag en knall niir jag befann mig vid Götabanke,ns

kontor. Dåirefter såg jag en man ligga på trottoaren. Några människor höll på att vända på

honom. Någon sade att det var Olof Palme som blivit s§uten men han såg så liten ut att det

var svårt att tro. Därernot liknade den d?ir tanten bredvid honom Lisbeth Palme."

I forhören med Palmeutredama blev vittnesmålen mer utfiirliga, men åindå summariska och

kortfa6ade. De båda väktama underströk att Skandiamannen var forvirrad, att det var

"kaotiskt" och svårt att fä en bild av vad han egentligen varit med om. Inte ftirräin de båda

hörde Ekots siindning på radion blev de övertygade om att Olof Palme verkligen var skjuten.

Tiden han befunnit sig i receptione,n beräknade Anna-Lisa G till tio minuter. Under den tiden

hade han talat med väktama, ringt ett samtal till hustrun och sedan talat med vållctama igen

iruran han läimnat Skandiahuset. Enlig Skandiamannen gick han också genom recqrtionen,

vidare in i lokalerna och tog en kopp kaffe, något som våiktarna inte nämner. I vilket fall rör

det sig inte om någon låingre pratstund med viiktarna, vilket delvis kan forklara de kortfattade

uppgifterna.

några

vad

å1



,'En man berättar fiir Skandiamannen att det är Palme som är skjuten'

Ingen av de båda viiktama läimnar i polisfiirhöre,n några uppgifter om var Skandiamannen sagt

att han befimnit sig näir han hörde skotten. (I sitt samtal med Per H uppger dock Henry O att

Skandiarnaffren sagt att han befann sig utanfiir Götabanken när han hörde skotten')

Hursomhelst uppger båda i forhören att de uppfattar det som att Skandiamannen gått fram till

den skjutne efter att han hört skotten. Dåirefter ska han ha fiitt veta av en man att det var Olof

Palme som blivit skjuten.

Som Skandiamanen berättar det åir det oklart hur lång tid efter skotten detta intriiffar. Diiremot

åir han tydlig med att han inte kan tro på det han hör: den skjutne är for liten ftir att vara Olof
palme. Enligt Anna-Lisa G kunde det också vara så att Skandiamannexr inte kåinde igen Palme

frr att han vanställd i ansiktet eller att det var for mycket blod.

Oavsett vilket menar jag att det centrala i sammantranget åir Skandianiannens påstående att

,,sn mano, berättat for honom vem som var den skjutne. Det betyder att Skandiamannen inte

hörde Lisbet Palmes högljudda rop om att det var Olof Palme som låg på nottoaren, något

som merparten av alla närvarande vittnen hörde. Att det var Lisbet som fick alla att forstå det

oerhörda som skett hade ju annnrs varit en säkrare och mer intressant information att berätta

för väktarna.

poäingen åir att gåimingsmmnen inte låingre befann sig på platsor vid det tillfZillet, och därfor

inte kunde kåinna till Lisbets utrop. Att vagt påstå att "en man" bidragit med uppgiften om att

palme var skjuten framstår i sammanhanget som en enkel och relativt säker lösning - om det

inte vore for att inget brottsplatsvittne kiirurs vid den dialog som Skandiamannen påstår har att

han varit del av.

Författaren till inlägget på Sanningskommissionens blogg anser vidare att Skandiamann€'lls

yttranden visar att han kåinde till att "det tog tid innan någon på mordplatse,n visste vem den

s§utne vat''.

Det Skandiamannen säger till våiktama ger inget stöd for någon uppfattning om NÄR

brottplatsvittnena fick klart 6r sig att det var Olof Palme som blivit s§uten. Det enda vi ftir

veta är att han får uppgrftsn av en odefinierad mansperson som säger sig veta att det ?ir Olof
palme som ålr ssuten - me,n vid vilken tidpunkt i hiindelsefi)rloppet detta vittne blivit

övertygad om att det var Palme som blivit s§uten går inte att utlåisa av Skandiamannens

yttranden.

'Palme blödde ur munnen'

Anna-Lisa G vittnar om att Skandiamannen säger att han sett Olof Palme blöda ur munnen.

Att palme blöder ur mgnnen säger Skandiamannen även dage,lr efter mordet i telefonsamtalen

med Skandias personalman Roland B, som då frågar om det var blodigt: 'Nej, det var inte

såirskilt myckef ', replikerar då Skandiamanen.
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§f*ta ståhn§cr dåIist M vesidishetea. Lisbet Palme, Å*na H §*h §tEfan S var allx rejät
nedblodnde. fuina H bsskrivm i si* bok 3CI är cv Ssrrea.d k&rslan av aft hdt rrdxölad c&
nedkytd på bnottsplatstix 'TrS ar täskt av ststsnirlistsns §tstssskrssrero UIf §ahlsten

bwkrery i *iee memsffir wr ck**kad Lisbef, Pd*re inxt på §abb*tsbmg ach a* kffinss störrt*r
*kftrymde" av bldet &ån maken.

Hur var det då med btödningen? : var er av tre rätt*läk*re ssff seromfiirde
sMt*tione,n av Olof Fnlmc. I eE 6rdragdsg inför P*lmegruspr'! s*h dävarende

Marjasi*omanissioueu 199§ ffi*lamde hoa skador och §§rlryp på eS sätt så aff ärresr

le,km§*nm *rxd*Srrtå.

§ko*et i Falmes rygg hede lms§*t stora l«oppspulsådem. Här *r *xopurs blsdtryck h$gst

m;h md lrryp*pul*ådem söndestas*d frlls lungoma med btrsd sm tvingas ut i de öWdngar
sorn §uns" Hur l&tg tid tar det då ifflen CIn ptrssa md s&rdstra*ad kppsputsådw börjar
blödåurmun o&rdsa?

* Lung*rna $lls md btrod o*h man &rsäker ju mdas. §e rörelser sorn fiirsöker dm k* luft, ffir
ocleså §"rd $rg bld upp. §at r$r §g orn st mycket kort sntd *ehr*d*r, säsa Ii
telelbn

Börjm nran bl§ds w musnsn ellry näsan ffimt?

* n$ är iug§n skillnad, de b§då kommuniaryar jq ffi*lar*r hon.

Vi vet gärrlingsnrffirsr dsöjats sig k* och ktaktadc de,n Siuee m kort shmd, innan h*n
vånde om oeh Srja*e spriaga mot b$äckcnr*. Bet lrsr tollcflts sem a§ hm nntingem ville se

hur skotten tagit ellw *tt hrn lwlt enkelt inte vissk vad La* §kullc s$,re i när* stcg.

Hursomfuel§t gev dsn korta strurdm s§rningmrannm mejfsf; €t att ss blodet stt:öuxne ru illun
och n$*a på den *ftiutmc stat*ndni*tmn.

"Pslksa v*r bryrk mt Lish*tn

Ertigi Å,nna-Lisa § sks §kandiamwnrens ssst ått polisen varit 'bry*H' nret Liebs- §Gt

awiks från ds Endra br*ttsplatsvittnws rypgfttr. {Jtan ä§ ha debb€lko§at alla vittnxmål
och ixenrjusr fill §öd,nrc$ru/Windfu or,h §wigepoli*m srot Lisbet Falme trsr
jag inte att någwr fflsett nfr pelisernn varit hårdh§nta ell* *ppriitt olåmpli$ :xct l*i*bet

Palrne" Inte hellm hsr Lisbet Palme r:ttrysld något sur att lro* känt s§ illa hanterod på sj§Ive

bmttxptrtsm. Kritikenmot de fiiptn polisanr* ps plats hasdlsde iståtls* a*r passivitet sch brist

p* initi*tiv.

Ånna H scm gav §ärtk*rnpression på Olof Palme.

Det är niir §öderxkörn vid redje kontakt$r*öket fi,m§ksr fil Lisbst att identifr€ra sig sarn det

bristsr ffir henne. Hon reagmar på stt §öderströrrt uppenb*rlige* inte Sr*tår velrl hon är, **h
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irtt* känuer iger SIof Palme" Och hsr §ödwtnöm inte frrstått dst, här hnn heller iute b*pipit
det djup allvarat i situa§onm. Dst är alltså irte en rmktion på att §ödnrsMm vxit bnreh

utas atthsn *{6h ingm &§}arihsller* ffirgåU dlvartt i situatiomen"

§apn e*er mordst kommsNltsrär §ksrdiffnåffisn poliseus §Br*ta agerande p& bmmsplatssr eå

här tifi 

- 

tiII farri§en: 'n§å ksmm€r m p+lisraan främ brsthptatsttt, o*
säger: "Jätra, hur var dst h§-ä-&r då?*-*tergav hur §kanfiamarmem hiirruf,t repliken
r$ed ett tonkll ssm h$illtåt *ån *ågon pilsrrcrfilm *&n t$3$-talöt, där poliskonstuplu ofta

nkärrrtsatrt skildradm som ffisdds rued dr:mdryg måI$ trJh rnpdighct

Dst är d*ck nvårt att nc stt §östa §ödsmtr$r* oller hnns kollega Inffar Windm slmlle ha sagt

något sådant när ds korums tlll sn brctt»platu där två psnnssr 6r$ks rädde §vct på en

uppenbort snårt sk*dåd och livlöc Frsan" De* är en rrylik *om är lika osannolik som dst
yt§ande §k#ianannen senärs lägger i munneir på Lisb* Palrne: 'Törrsem, dom har skjutit
*rigockeå|"

§ittu*n g*v konrtgiord tudnirg"

§nligt HEary O uppfauade han dofi fiirst som as §kmdiaurarursn varit *mure vid den &ilee
direkt efte,r att hån hört skomsr: 'TIan hade tydlignn gått §'arä och§älpt tilt ett sända d*m här
mfinnfir aom håde btivit skjutcn tillräS§" lagt hsmm på rfsg så att såga.* Effersom dgta nar
något §kandiamannem uppgsv i eo iaternju md §r.easka Dagbladet dagen efrer rrordet, fiuns
dock risk€ilr #t dst ffi$rars fu tirlnimsmryp$i**n tämry 0 minns osh rcferqar till. &vsett

"ilkd 
stäsrner iilts §kaadiarnfiurens påståmds övmess md rrågot asmt vitm*småI. {I takt

mcd att hän{else§rloppst på modplatsen hl*rn kfut i mdia justerad* htu adc*å sin Mfielse
på dur här pualctm, tills deir s[utligen fiimvmn helr]

Men några rninuter sena$B! när §kandiartrtrrnen bfivit mtr rcdi& fick Henry § iatryaket au
han hållit sig på avstånd osh dan gått fum §ör ct titta vmr det vnr'nredan de rynerna
§öirl tog hand om Olof Pa^ksrs ssrn hade blinit s(iurcq hade v&lt honry* och ffimökt ge

konstgjod anduing*.

Anna-Lisa G uihnner å sin sida ingemting oln aff §kandiamamen sktrllc he sstt lrcr§orlsr §{}m

gav konstgiord audning.

Hursorsholst: afi §kandiams§rlsr mligt Hmr}r 0 påstod att hsn s§,fi Fäkäe v&das och #t
kmrstgiocd *ndnisg - vilk* de fas'ts skdde * är svårt aä ta sarn bolägg §r nägc'nting" Titrl att
börja rnd fiir afi dst är stt likr v*6t uttalaade som stt "es msn" §sgt ått OIof $alme är skjute,n:

svårt slsndade pcrsoncr bmÅkår yändas och gs kons6iorS andning. Ort §kdiffiiänäsn
verkligen sade så kån dst atltså lika gäraa ha r6rt sig om m kvalificerad gissring

§jälv up,pfottmjes dock inte dem här dden av ltrenry CI:s yit&ffiål ssm effi direkt åtmgivaede
vad §krrdiuuancsr sade i rwe,ptioaen §sar,arc är passu*en ora *psoner ssrl gtr kenstgiond

andning* någat s*rn He*ry 0 rjålv fuller på rnd. Dst är infoqmation §$rn är väl käxld frr
honom osh slls ffidra \rid dst lagst.
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Det mest troliga är att det åir någon av måinnen i Stefan G:s sällskap som agerar, men som

tillgriper fel åtgiird. Två måin och en kvinna giorde Stefan G siillskap i Hans J:s taxibil (en

man har tidigare l?imnat sällskapet på grund av benrsning). En av männen beskriver fiirloppet

efter att ta,ribilen stannat på brottsplatsen: "Sällskapet hoppade ur och lade mannen i
framstupa/sidoläge."

Håir har vi formodligen den person som ville lägga Palme i framstupa sidoläge och sedan i all
välmening drog i benen for att våinda Palme, men blev tillrättavisad.

ttHal var så liten"

Det som framgår tydligt av väktarftirhöret med Anna-Lisa G, Per H:s samtal med Hemry O

och personalmannen Roland B:s samtal med Skandiamannen dagen efter mordet är att

Skandiamannen inte kunnat to att den s§utre var statsministern, på grund av att han såg så

liten ut.

Det åir ett yttrande som fiirbryllar. Dels fiir att inget annat vittne kommenterat att den s§uhe
såg liten ut, dels 6r att Olof Palme inte var såirskilt liten i kroppen.

Enligt obduktionsprotokollet var han 175 cm lång, och därrned låg han på ge,nomsnittet fiir sin

årskull, måin fiidda 1927, enligt mönstringsrulloma. Låt vara att medellängden fiir mönstrande
miin var dryga 178 crn vid tiden frir mordet, men att Olof Palme var liten till växten kan man

knappast säga.

Om nu inte Skandiamannen grep "litenheten" ur luften - bara for att ha något att säga - så ser
jag två möjliga fiirklaringar till att han upplevde Palme som liten.

Antingen den psykologiska: Skandiamanne,n lever med e,n fiireställning av Palme som

maktfullkomlig, närmast de,rnonisk, ett stort ego som dominerar både sin omgivning och det
politiska livet i landet. Skotten punkterar maktrnäinniskan, tar ner honom på jorde'n och i den

tillintetgiorda kroppen finns inte låingre något skriimmande och respektingivande kvar.

Eller så grundar påståendet sig i upplevelseir av att Palme faktiskt såg liten nr diir han låg

närmast hopkrupen direkt efter skotten. Först när Anna H och Stefan G våint på honom och

man rätat ut hans ben 1åg han i sin fulla längd på rygg på trottoaren. Men då hade

g?irningsmannen redan liimnat platsen.

Saknade uppgifter och en självklar lögn

Det åir anmärkningsvåirt att Skandiamannen inte har något som helst att säga om Lisbets

uppträdande till väktama. Det var ju något som ingen på plats l«urde rurdgå atllägga mäirke

till och påverkas av. Inte minst utbrottet riktat mot Gösta Söderström.

Skandiamannen hade tydligen inte heller något att berätta om de polisbilar som kom till
platsen, eller de två ambulanser som också dök upp; hur de agerat på platseir och den
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M*r om minu&n efter rkotten

Isgeo av väktama hadc *otsa* aågct blod på §kandiamrymEn* kl§der, vilk€* etyr*tE båda i
rypfattningen att Xrsn aldrig vrr firci§kt n§m dm *§ufi*e.

tr +ine Srsts vs*ion*r dag$ma e$w mordd vsr §kandiaruffmcm diireinot ffims eller btand de
f§rete att koxnrna *§n lill OIof Palrc. I §venska tlagblad* tillågger han ett F*lme l*g på

ry§gn med sluttÅ ösoa. [Iss håde hjälpt Ånnå H att t§gga Pakne i &m*tupa sidolägr eftemom

btod* i mumem hotat *tt koagulera. Ålla des*a tre uppgr*m *r feL Falme leg på rnåge,

ögoaen var Sppna oeh stirrande oeh Pakne vfurde in*e i fuisttrpa sidol!§e fiir någp'n

ko*gulwingsrisk.

FftSållardEt var istäil§{ så att ffof Fslme dirs}* efrer dut d§dande skottet låg *amstrryr på

gtu, h*n hsda slaglt pffinsn i tottoannn. Utöver storn kroppspulsådern var ärrerr rygorärgon
avskjuten. Därm.d ffirsvan* d$:ka§ar rnusk*Istrauaningicn i *lla krqpsdd*r
§eaom ätt rygsrfl§rsffi tappat kostal* md §ämrc. 'T{an torde falla så här, ihopknycklad i
knäa och h$§r,r, och inte som en kägla, inte sorn sr fura S§r han kan irt* håIlt *ig rnk", *nligt
mrrdr*gning€m 1995.

Det vfustra bsn€t Ifu n§got övs dst högrå, effiIisi Årlnn H, §{ft där h** tåg p§mi*de
positioncn am €n bläsdniry alr fostmtiillrrins och &amstupa sidolägr.

Ånna § var fiirst ftam,me vid 0[of Palrne sonr då

hurrtrdet våint ia mst Tuanelgatam
skjorta §€*r känn€r eftc prls. §t'ran efter är §tefrn G ftamme cch frågar sm de ska läSgB

Palrne i *arssfrrp sidoläge. A;nra H rytrikerar stt de skå stårta ldärt-lungräddniltg ist§ltet och

de båda vänder honour på rygg oct* påSrjar de Xiyräddårde åtgärdema. Någon rätsr också wt

bmeru *aä de{ sora fuina H i rir* kk bes}river som e*r onaturtrig stä§*ing. Ållts&: Olsf P*kne
värdm aldrig i *sillshrye sido}f;gr, däremrot låe häR i eal liknarde stållrrfuIg där ha* f§ll på

*tållst.

NåWt sa$årcr när Åffre H o*h §tcfnm § §r i igåag meal §i@ börjar *&gnn

rysks i Pakres beq sour fiör ett $tta till hrn hm lisgw. trsttå rsågsrs Åääa H på och säger:

'Vad hållrr du på med?" tilt porsonm i*ågä, oeh till*ggrr att Palm* ligg* bra s*m lmn

ligg*r.

Kårt dst vara §kand*flrä*rmcn som år §arnms q*h Srs$ksr gk wr inmts? I,I*j, knaryast, t)*m

psrssn sonn stämmcr bäst in på agerandet är dsn lr€rs{}n som Åma 1{:s våninna Kfirin J hör

*§ga: 'Tag ve* att h*n ska ligga i franrstupa *idd§g§, varffir sör ni *å hå.r,l" Fö'rmodligen *r det

§arrrlna p€rlrCIn ssm s€dsrt g§r ansåt§€r att läggs Falme på sidan

§S Sr natrxligtvis eu votti6x rrylik i dm här sifimtisnm: aS avbryte hjärt-hxrgråddsring 6r stt
tägga sn psrson i *amstupa ridclägo. Åntingen har maa inte alls koII pS vad scrn filmiggfu
ells så ärper*onm ssm ffill€r )rl*råtld{t mjält berusad,
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avspikming som sattes upp medan Skandiamannen fotfarande befann sig någonstans utanför

Skandiahuset.

Inte heller berättar han något om de fiirsta joumalistema och fotograferna. För en omvittnat

mediatrungrig linslus som Skandiamannen åir det hart n?ir obegripligt att han inte tog tillf?illet
att berätta vad han varit med om.

En rejiil lögn serverar dock Skandiamannen i receptionen: att han blivit frrhörd av polisema

på plats. Om han berättar det som svar på en direkt fråga eller om han säger det spontant

framgår inte..

Om han är gärningsmannen åir det rätt sak att säga. Att han talat med poliserr åir det natudiga

frrhållandet givet det han berättar, det väcker ingen uppm?irksamhet eller disl«rssion och han

tjiinar tid på det. Han kan göra det han vill - ta sig hem - utan att väktama reser några

invändningar. Senare kan han hitta en altemativ fiirklaring om det behövs.

Om han bara åir ett oskyldigt vittre iir det dock en udda lögn att fara med. Varfiir alls påstå

saker som inte stämmer? Ett antal brottsplatsvittren hörde av sig fiirst dagen eller dagarna

efter mordet.

Skandiamannens reaktion och uppträdande

Det åir inte bara vad Skandiamannen säger vid återkomsten till Skandia som är intressant. Det

åir också hur han reagerat på håindelsen. Öwiga vittne,n på plats är upprörda, och i vissa å11

ledsna, men har inte några problem med att läimna sina vittnesmåI. Skandiamannen åir däremot

så chockad att han inte kan redogöra vad han egentlige,n har varit med om. Det är svårt fiir de

båda viiktarna att återge vad han egentligen sagt, han g€r ett frrvirrat in§ck.

Skandiamannen hade inte något emot att Olof Palme blev skjute,n, enligt hans exfrtr. Så det

var knappast fråga om någon smotionell chock av det slag som många Palmesympatisörer

upplevde.

Skandiamanne,n var svårt medtagen. Henry O beskrev det som att han såg'trjäplös" ut och att

han inte såg ut klara av att prome,nera till Odenplan for att ta bussen dfuifrån. Henry O erbjöd

sig att bestäilla en taxi, men Skandiamannen tackade nej.*

- Han var så pass chockad, ja som man blir nåir man blir chockad, att man blir frrvirrad, sade

Henry O i ett samtal med undertecknad 2013.

Det e,nda av övriga brottsplatsvittnen som uppvisar ett chocktillstånd som liknar

Skandiamanne,ns åir Anders B. Han såg s§utringen pänägrameters håll och ville 6rst låimna

platsen men hindrades av ett annat vittne. Han var fiiordig och inåtvåind och hade svårt att

redogöra for vad som hiint på direkta frågor kort efter skotten.

Skandiamannen uppvisar spår av chock även dagen efter när han talar med Skandias

personalman Roland B. Under normala omståindigheter hade Skandiamannc,n snarare {iltt
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dölja en viss uppsluppentret: utöver hustnrn har arbetskamrater och hans bror berättat hur illa

han tyckte om Palme.

Avslutande reflexioner

Jag håller som bekant skandiamannen fiir att vara den person som med största sannolikået

sköt olof palme. Ett av många skiil åir att jag inte hittat något som talar for att skandiamannEn

befunnit sig på brottsplatsen efter skotten och fram till att han 20 minuter senare knackar på

Skandias entr6dörrar. Därtill finns svårlorklarliga luckor, awikande uppgifter och falsarier

redan i hans forsta redogörelse till vtiktama. Dagen efter fuller han på sin historia med flera

felaktigheter niir det rör håindelse{iirloppet efter skotteir.

Niir forloppet och gärningsmannens signalemeirt blir allm?int kåinda återkommer han med rena

lögner. Avgörande åir hans bevisligen påhiuade historia om att han forvåixlats med mördare'lr

på grmd av ear språlrgmarsch efter de poliser som jagar mördaren. Däremot lämnar han en

unik, sann oÖ uppseendeväckande uppgift: han har sett vittnet Lars J på rätt plats (bakom

byggbarackerna) och i rätt tid (alldeles efter skotten) på Tunnelgatan. Lars J uppger att

g?i*ing.*-o* betraktade honom från trappans krön och hans beskrivning av

gämingsmannen stilmmer in på Skandiamannen'

Det som inte helt kan uteslutas är att han betraktat håindelsema på avstånd, från en lika okåind

som svårfrrf,larlig position. Det finns dock, så vifi vi vet, irg"t.i fonrnder-sökningsmatgfalet

som tyderpå att så är fallet. Ett sådant scenario reser också en rad tunga inviindningar, och ter

sig inie sannolikt från min horisont. Men det åir en helt annan historia'

*Skandias personalman Roland B minns det i polisforhören som att Skandiamannen trotigtvis sagt att P oui'

etr taxi hem till Täby. I FU-materialet rörande Christer Pettersson finns ett förhör med en taxicbauffiir som

stoppades eir bit upp på sveavägen av e! stressad, barhuvad medelålders man i rock och lågskor urgelär vid den

tidpunkt {l stssfiemannen lämnat väktanxa. Maanen betedde sig arruilonde och dolde si6 ansikte da taxibilen

stannade i jåimnhöjd med en polisbuss dåir någa poliser uppenbarligen spanade efter rågot'

Mannen ville bli körd till en korsning i sollentuna, inte långt från Täby där skandiamannen bodde' Möjligen

hiimtades han upp av en viintande bil. Taxichauffiren deltog i kon&ontationerua med Christer Pettersson i

december 1988, men identifierade inte honom som den person han s§utsat.

Jag hade kontakt med taxichauffiiren 2009 och sände även en bild på Slondiamannen till honom' Han ansåg då

att det var,'möjligt'' att han kunde vara den person han skjutsat mordlviillen'

vidare korrigerade han en uppgift hao lämnat till polisen om mannens dialekt. I polisfiörhören hade han sagt att

maonentalademedsvagdialelrilsompåmindeomsmålandochVåixjö.

_Jagharfunderatpådetefteråt.HanpratadenogmerasomdegöriFlen,sadehan.

Eftersom taxichauffiiren är död och uppgifterna är så vaga att det kan röra sig om ett slumpmåissigt

samman§åffande valde jag att utelämna dem i min bok

Text: Thomas Pettersson


