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STOCKHOLM: Förre finansministern Kjell-Olof Feldt anser att det fortfarande 
finns frågetecken kring polisspåret i Palmemordet. Därför vill han att den nya - 
tredje - kommission som ska granska mordutredningen tar polisspåret på större 
allvar än de tidigare. 
 
Kjell-Olof Feldt skriver i Dagens Nyheter att han har en obehaglig känsla av att 
hela sanningen inte kommit fram. Den har uppstått efter att han läst bröderna 
Kari och Pertti Poutiainens bok "Inuti labyrinten" på 880 sidor. Den centrala 
tesen som framförs där är att polisens ledningscentral medvetet väntat i två 
minuter innan larmet om mordet skickades ut. - Mördaren har därmed fått två 
minuter på sig för att fly och det var tillräckligt. Men det finns också en mängd 
andra fakta som sammantagna är svåra att bortförklara, säger Pertti Poutiainen 
till TT.  Kjell-Olof Feldt skriver: - Det måste uteslutas att den svenska 
ämbetsmannakåren, ens till någon del, kan ingå i en konspiration mot landets 
högsta politiska ledning och statens högsta myndighet, det vill säga regeringen. 
- Ändå krävs det en extra dos av denna övertygelse för att kunna tolka alla 
besynnerligheter och skandaler i polisens hantering av mordet på Olof Palme 
enbart som resultatet av missgrepp, inkompetens och den psykos som 
uppståndelsen kring denna händelse åstadkom.  Feldt garderar sig också mot 
att han kan ha fel. - Jag inser det oerhörda i att ens antyda att svenska poliser, 
kanske på högsta nivå, skulle ha deltagit i en komplott för att mörda landets 
statsminister. Ingen person i ansvarig ställning har heller gjort det. Och själv kan 
jag under min läsning i sommarens värme ha förletts av skickliga 
manipulationer med klockslag, bandavskrifter och dataloggar, skriver Feldt. - 
Men boken Inuti labyrinten har tvingat mig att börja fundera över om min tillit till 
myndigheters lojalitet mot sin egen stat är så välgrundad som jag vill 
tro.  Sigvard Marjasin, ordförande i den tredje granskningskommission har 
också läst bröderna Poutiainens bok och tycker den är välskriven.  Betyder det 
någonting för er överhuvudtaget att Kjell-Olof Feldt har några synpunkter? - Nja, 
det vet jag inte, det kan jag inte svara på just nu. Har han synpunkter vore det 
bra om det var något mera konkret i det.  Kriminalkommissarie Hans Ölvebro, 
ledare för polisens Palmegrupp, tar inte Feldts synpunkter på större allvar. - 
Han har som privatperson läst en bok och blivit fundersam. Men han skriver 
också i artikeln att han kan vara förd bakom ljuset, och det är det han är, säger 
Ölvebro till TT. - Men de som har skrivit boken saknar analysförmåga. Jag 
slutade själv att läsa den efter några sidor när jag konstaterade att de hade åt 
helsike fel analyser. ANDERS JOHANSSON/TT 
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