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Nedan följer beskrivningar av olika individer och grupper som genom åren varit misstänkta som 
inblandade i mordet på statsminister Olof Palme. Vem/vilka är det vi söker?

1: Blandmissbrukare från Stockholmsförort. Dömd i tingsrätten för mordet.

Svar: Christer Pettersson

2: 33-åringen. En man som tidigt var misstänkt för mordet men sedan släpptes när Holmér och co
kom på andra tankar. Blev senare mördad i USA.

Svar: Victor Gunnarsson

3: Grafiker som länge var en favorit som misstänkt mördare hos privatspanarna fram till att officiella
spaningsledningen förklarade honom som misstänkt och därmed lade ner förundersökningen.
Privatspanarna var mindre nöjda efter detta.

Svar: Stig Engström

4: "Bombmannen", en man dömd för flera bombdåd på 1970- och 80-talet. Var god vän med 
blandmissbrukaren från Stockholmsförorten, och det florerar rykten om att mordet på Palme utfördes 
på beställning av bombmannen.

Svar: Lars Tingström

5: Sydafrikansk spion som ska ha varit i Sverige då mordet begicks.

Svar: Craig Williamson

6: Man som i omgångar varit misstänkt för mordet. Mannen vägrade att lämna in sitt vapen för
provskjutning trots flera förfrågningar av utredarna. Påstod senare att han sålt vapnet utanför Café
Opera. Erkänt duktig skytt men tog uppehåll från sin skytteklubb åren efter morden. Begick
självmord några år senare när polisen knackade på hans dörr i annat ärende.

Svar: Christer Andersson

7: Senare dömd seriemördare som passade utmärkt in på profilen som mördare om han inte haft det
perfekta alibit - han satt på anstalt för annat brott när mordet begicks. Arbetade på för mordet 
närbelägna videouthyrningen Casablanca på Sveavägen.

Svar: John Ausonius / Lasermannen

8: Politisk sammansättning och Holmérs huvudspår. Samtal om bröllopsfest per telefon blev viktiga
delar i spåret.

Svar: PKK

9: Våldsamt polisgäng med idrottsrelaterad koppling i namnet.

Svar: Basebolligan
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10: Det var suicid.

Svar: Olof Palme


