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Fortsättning från Del 1 om myndigheternas
sekretessbeslut (DSM 3/2014) och från Del
2 om rättsmedicinska oegentligheter (DSM
4/2014).

Journalisten och privatspanaren Gunnar
Wall utkom 1997 med boken ”Mörkläggning” syftande på myndigheternas
hemlighetsmakeri kring utredningen av
Palmemordet. Hans följande bok i samma
ämne var ”Mordgåtan Olof Palme” (2010)
följd av ”Konspiration Olof Palme” (2015).
Wall har för sitt skrivande belönats med
”Guldspaden” och i Expressen (30/1 2016)
utnämnts till ”expert på Palmemordet”.
Mot bakgrund till detta omfattande författarskap i ”Palmefrågan” finns det skäl
att närmare granska vad Wall skriver om
”obduktionsprotokollet” i sin senaste bok –
den som utkom 2015.
Från att tidigare endast i förbigående
ha antytt det hemliga protokollets existens,
ägnar Wall nu fjorton av bokens 398 sidor
åt protokollet. Hans nästan två decennier
långa tystnad om denna handling är märklig, eftersom det enligt honom gäller ”det
dokument som borde innehålla den mest
relevanta informationen om hur Palme
blev mördad.” (sid 80). Wall tycks vilja
urskulda sin långvariga tystnad med att
framhålla (sid 84) hur han först i början av
2015 i Stockholms stadsarkivpåträffade och
kopierade dokumentet i ocensurerat skick
bland andra ”handlingar från rättegången
mot Olof Palme”(?).
I själva verket hade Kammarrätten i
Stockholmredan 1999 delvis hävt dokumentets sekretess. I och med detta offentliggjordes detaljer om en skottkanal genom
”mordoffrets”kropp och om en kulas
ingångs- och utgångsöppningar –detaljer

som redan då blev tillgängliga även för .
Han omnämner nu detaljer som en nyhet
men tycks ha missat att de redan hade
behandlats mer utförligt i mina artiklar i
DSM nr 3/2014 och 4/2014 sedan jag fått
samma dokument utlämnat.

Protokollets
offentliggjorda punkter
mörklagda
Med förebärande av familjen Palmes
fortsatta intresse av sekretess citerar Wall
(sid 87 ff ) emellertid endast ett fåtal
hemligstämplade men heltointressantapunkter i protokollet. De punkter med
kriminaltekniskt relevantinformation, som
Kammarrätten gjorde offentligt tillgängliga
1999, återger Wall däremot endast ofullständigt (sid 90 f). Därigenom mörkläggs
det motstridiga i vissa punkter, som annars
riskerade att avslöja protokollet som en ren
skrivbordskonstruktion.
Det finns metoder att fastställa en
kulbanas riktning inuti en beskjuten
kropp. Man kan exempelvis jämföra
ingångsöppningens läge i förhållande till
utgångsöppningen efter den avskjutna
kulan. I människans ryggrad ingår tolv så
kallade bröstkotor med var sitt anatomiska
nummer, den översta med nr 1. Dessa
numrerade kotor kan användas som replipunkter vid lägesbestämning av detaljer i
eller på en kropp.
En sådan numrerad replipunkt nämnsi
det aktuella fallet. ett ”preliminärt utlåtande”
5 mars 1986 om obduktionsfynd nämns bland
annat att den bakifrån avfyrade ”projektilen
passerat genom 5:e bröstkotan”och fortsatt
framåt genom kroppen. Protokollets punkt
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41beskriver denna skada: ”5:e bröstkotan
uppvisar en trattformad defekt av hela kotkroppen”.Ytterligare nämns i samma punkt fynd
av benfragment, blod och delar av förstörd
ryggmärg. Det handlar således om en kulas
ingångsöppning, som i punkt 23 åstås varabelägen ca 140 centimeter ovanför höger häl.

En kula och
två utgångsöppningar
Enligt punkt 15observeras på bröstet ovanför naveln en skada belägen ca 136–138
centimeter ovanför höger häl. Denna skada
år som en kulas utgångsöppning.Enligt
punkt 25 en jämförelse mellan lägesangivelserna från hälen i punkterna 15 och 23
att en skottkanal ”förlöper bakifrån-framåt,
något uppifrån-nedåt i ca 10–15° vinkel.”
skulle innebära att en kula lämnar en
utgångsöppning i bröstbenet, längre ner
i jämnhöjd med 6:e eller 7:e bröstkotan.
De som ”konstruerat” protokollet
lokaliserar i punkt 15 utgångsöppningäven
en skada ”ca 8 cm nedanför adamsäpplet
och ca 4 cm nedanför och 1,5 cm till vänster
om halsgropens mitt”. dylik skada på ett
bröstben belägen 8 centimeter nedanför
adamsäpplet befinner sig emellertid normalt i jämnhöjd med någon kota ovanför
5:e bröstkotan. En så belägen skada kan
i vart fall inte förorsakas av en kula i en
nedåtriktad skottkanal som punkt 25 .
Detta angivande av två utgångsöppningarför en och samma kula – en anatomisk
omöjlighet – framstår som en lapsus, som
skulle kunna förklaras av att ingen kropp
fanns tillgänglig att göra mätningar på när
protokollet skrevs.
De motstridiga och sinsemellan oförenliga uppgifterna i protokollet ger intryck

av skrivbordskonstruktion och förfalskning. Wall väljer att i sin bok inte nämna
5:e bröstkotan som ingångsöppning och
undanhåller läsaren protokollets detaljuppgifter om skottvinkeln, enligt Wall
endast ”nedåt genom kroppen, men inte
mycket”(s.91).

Mörklagt
dödsbevis
Att protokollet är en förfalskning framgår
även vid en jämförelse med det av överläkaren Milan Valverius underskrivna dödsbeviset. Enligt skrivelse från Lars Krantz till
Riksåklagaren 25/10 1993 skall Valverius ha
”medgivit att han skrivit dödsattesten efter
Lisbeth Palmes diktamen.” Som tidigare
nämnts (Del 2) måste i så fall dödsbevisets

text med information om dödsorsaken
emanera från någon medicinskt sakkunnig. Att en muntlig ”diktamen” skulle ha
ägt rum förefaller emellertid mindre troligt. Snarare handlade det om ett redan på
förhand utskrivet dödsbevis som en polis,
på Lisbeth Palmes order, överlämnade till
Valverius för underskrift.
Det falska dödsbeviset innehöll ett
antal felaktigheter som inte kan tillskrivas
Valverius. Sålunda antecknades felaktigt
Sabbatsbergs sjukhus som dödsplats
medan i obduktionsprotokollet antecknats:
”Olof Palme sköts till döds den 28 feb 1986
vid ca 23-tiden på Sveavägen i Stockholm”.
Samma datum anges i dödsbeviset men
utan klockslag. Inget klockslag kunde
anges, eftersom dödsbeviset kan ha blivit
utskrivet före händelsen. I praktiken var
”Sabbatsbergs sjukhus” till nöds användbart som ”dödsplats” oberoende av vid
vilken tidpunkt på kvällen den planerade
händelsen på Sveavägen skulle komma att
iscensättas.
En annan felaktighet i dödsbeviset
var att en icke existerande adress Storkyrkobrinken 31antecknades som Palmes
bostadsadress. Nämnda, icke existerande
adress återfinns även i obduktionsprotokollets ingress. Redigeringen av de båda
falska dokumenten kan således härröra
från samma källa.

En falsk kopia

Dubbelspel och
Statskupp?
I boken ”Palmemordets hemliga scenario” skildras vad författaren – juristen
och pensionerade advokaten Hans
Liljeson – funnit vara ett osannolikt
dubbelspel i regi av osynliga makthavare. Parisambassadören Carl Lidbom
var den som genom sina undvikande
svar vid en lunch i Paris ledde Liljeson
in på detta spår.
Kan beställas på e-postadressen:
order@dsm.nu Det går också att
skriva till adressen nedan.

DeSaMeK
Publishing AB
Box 99
563 22 GRÄNNA

Ett exemplar av det den 1/3 1986 daterade
dödsbeviset skall enligt regelverket ha sänts
till Pastorsämbetet i Storkyrkoförsamlingen men saknar uppgift om ankomstdatum. Vid något tillfälle under åren
1989–1996 har beviset varit föremål för
manipulation när kopia därav utlämnats.
Vid kopieringen har originalblanketten
vikts så att en rad avsedd för ytterligare
upplysningar om dödsfallet blivit oläslig på
kopian. Denna finns avbildad i boken ”Dö
i rättan tid”(1996) av Lars Krantz. Ingen
myndighet kan eller vill lämna ut den vikta
originalblanketten för läsning.

Efter avslöjandet i skrivelsen 25/10
1993 till Riksåklagaren att Palme ”dikterat”
dödsbevisets innehåll för Valverius torde
han ha känt sig hotad till livet och fann
situationen olidlig. I en ålder av 69 år tog
Valverius sitt liv 10/2 1994, tre månader
efter den avslöjande skrivelsen. Samtidigt
följde hustrun honom i döden.

Fortsatt
desinformation
Wall väljer att inte berätta om det falska
dödsbeviset. Liksom polisen mörklägger
han därmed dess samband med obduktionsprotokollet och den dramatiska
händelsekedjan i dess spår.
I stället ägnar Wall sitt skrivande åt
varjehanda villospår. Sålunda ägnas i boken
ett kapitel omfattande 43 sidor åt spekulationer, som delgivits Wall av den med
drogproblem svårt belastade Eva Rausing.
Hon hade framfört misstankar att Palmes
mördare var en henne närstående person i
finansdynastin Rausing. En familjetragedi
som Wall utnyttjar för att i samma kapitel
kunna breda ut sig om det som villospår
ofta förekommande Palmehatet.

Kända fakta motsäger
att det var ett mord
Kända fakta motsäger att händelsen 1986
på Sveavägen var ett mord på Olof Palme.
Sannolikt var denna händelse ett led i en
statskupp avsedd att möjliggöra Palmes
hemliga försvinnande till utlandet. Detta
måste till varje pris döljas, bland annat
med formellt upprättande av dödsbevis
och obduktionsprotokoll. Med boken
”Konspiration Olof Palme” framstår Wall
alltmer som medagerande i mörkläggningen av sanningen. Mer om polisens
pseudoutredning av händelsen och Walls
agerande i denna rättsaffär finns att läsa
i min artikel ”Palmespanarnas villospår”
(DSM 1/2015).
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