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ANALYS & PERSPEKTIV

ämnesområdet som behandlas här är 
inte helt vanligt för vår tidskrift, men kan 
motiveras av att bland allt det som i febru
ari skrevs om Palmemordet saknades ett 
kanske helt avgörande motiv för mördaren. 
Dessutom av att den självsäkre Leif GW 
Persson i Aftonbladets stora bilaga ger tipset: 
leta bland poliser och militärer; samt av att 
IngaBritt Ahlenius upprepat sitt förslag från 
en gammal debattartikel i Dagens Nyheter 
om att man borde utreda den militära mot
ståndsrörelsen.1 Det har ej heller givits mig 
tillfälle att redovisa detta i någon dagstidning, 
bland alla konspirationsteorier, trots att vad 
jag kan minnas detta motiv aldrig nämnts 
av polisen. Känner de inte till det? 

Olof Palmes statssekreterare Ulf Dahlsten 
hade redan den 22 februari en debattartikel 
i Dagens Nyheter i vilken han hävdar att 

”mordet är uppklarat i alla andra avseenden 
än de rent juridiska”. Hovrättens frikännande 
av Christer Pettersson skulle sålunda vara ett 
misstag! Bland annat åberopar Dahlsten hov
rättens expertvittne, professorn i psykologi 
LarsGöran Nilsson, som var ”både upprörd 
och förundrad över hur rätten kunnat tolka 
honom på det sätt de gjort. Det fanns inget 
i hans expertutlåtande som borde ha gett 

hovrätten skäl att underkänna Lisbet Palmes 
utpekande av Christer Pettersson.

Det finns en annan person som kommit 
till samma slutsats, nämligen författaren 
Hans Hederberg i sin bok Offret & Gär
nings mannen.2 Därutöver har han upp
täckt ett i högsta grad personligt motiv för 
Christer Pettersson att hämnas på Olof Palme. 
Pettersson ansåg sig nämligen orättfärdigt 
vräkt från en av honom ärvd bostad. Han 
överklagar därför vräkningen till regeringen 
utan att få ett för honom positivt beslut och 
kan ha uppfattat Olof Palme som personligen 
ansvarig för vräkningens verkställande. 

Ska ärendet pågå i 30 år till med nya 
konspirationsteorier?

Författaren är general, förutvarande Överbe
fäl havare och ledamot av KKrVA.

Noter
1. Ahlenius menar väl den av försvarsministern 

styrda officiella motståndsrörelsen och inte 
den av Birger Elmer senare skapade rent 
socialdemokratiska varianten vars lokala ut
bildning Sten Andersson besökte i Göteborg 
i mitten av 1970talet. Se min artikel 

”Sregeringens realpolitik under Kalla Kriget”, 
KKrVAHT, 2. häftet 2011, s 126.

2. Hederberg, Hans: Offret & Gärningsmannen, 
Atlantis, Stockholm 2010.

Motivet som inte nämndes
av Bengt Gustafsson

Résumé

Similar to the murder of John F. Kennedy, the assassination of Olof Palme has been followed 
by conspiratorial theories. These were thoroughly described in several Swedish newspapers 
last February, 30 years after the assassination of Palme had occurred. There is, however, 
within the scope of this specific article a most vital matter that has not been mentioned; the 
fact that Christer Pettersson had a personal motive to take revenge on Olof Palme. The two 
occurrences, the ones of Kennedy and Palme, seem to have one thing in common: the initial 
interrogations of their respective wives.


