Kommissarie Columbo och mordet på Olof Palme
Mordet på Statsminister Olof Palme 1986 är officiellt fortfarande olöst. Mordet planerades noggrant och professionellt och utfördes av
den s.k. proffseliten. Kommissarie Columbo är känd över hela världen (genom TV-serien). Han löser alla uppdrag som han får genom
kunskap och mänsklig uppmärksamhet utan våld, terror, mord osv. Låt oss ge ett symboliskt uppdrag åt kommissarie Columbo att lösa
mordet på. statsminister Palme. – Columbo anländer till Stockholm och besöker kungen på kungliga slottet. (Skrevs april-maj i detta år)

Kommissarie Columbo, USA
Konung Carl VI Gustaf
Kungariket Sveriges Statschef

”God dag, kommissarie Columbo. Jag trodde aldrig i min
vildaste fantasi att den världsberömde kommissarien Columbo
skulle besöka mig.”

”Goddag, Herr statschef, jag hoppas att jag inte stör. Mitt
namn är kommissarie Columbo och jag tänker ställa några
frågor.”

”Jag har fått ett uppdrag att lösa mordet på statsminister Olof
Palme.”

”Jaså, minsann! Det är en gigantisk historia, och hittills har
ingen lyckats det lösa s.k. palmemordet. Vill kommissarien
lösa mordproblemet så får ni ändra på adressen, för jag kan
inte hjälpa Er. Och varför kommer kommissarie Columbo
hit?”

”I mitt yrke brukar man inte besöka någon utan ledtråd. Jag
besöker statschefen på grund av att ni är Kungariket Sveriges
statschef, och en statschef bör veta allt vad som händer i detta
land. Ni kände väl Palme, eller hur?”

”Visst kände jag Palme, men jag vet ingenting om mordet
på honom, så jag kan inte hjälpa er. Så mycket vet jag: det
finns ett antal spår, men inget av spåren är realistiskt.”

”Olof Palme sköts till döds den 28 februari 1986 på Sveavägen, kl. 23.21 i Stockholm. Vad gjorde ni den aktuella
kvällen? Var ni hemma eller borta? Vad tänkte ni på när
Palme sköts?”

Olof Palme sköts till döds den 28 februari 1986 på Sveavägen, kl. 23.21 i Stockholm.
Det tog tid innan polisen och ambulansen kom fram till mordplatsen.

”Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag gjorde, men jag var i
Storlien, Jag blev också informerad om mordet, och jag
tänkte att vad fort det gick.”

”Jag kommer att tänka på en sak, vid ett vanligt brottsfall
brukar polisen komma ganska snart, men inte i detta fall.
Sedan fick man höra att Palmes data raderats och att mördaren
redan lämnat landet efter mordet. Frågan är: Varför sköts
Palme och vad gjorde polisen?”
Kommissarie, Palme var en välkänd politiker över hela
världen, hade beundrare och motståndare, samma sak gäller
i hela landet här i Sverige också. Motivet kan vara politiskt,
och vad polisen gjorde, varför de kom sent, får ni fråga
dem.”

”När gjorde Olof Palme sitt sista uppträdande som statsminister?”

”Om jag minns rätt, deltog Palme i en konferens mot den
Sydafrikanska regeringen, apartheid, tillsammans med
ANC:s ledare i mitten av februari 1986 här i Stockholm.”

”Apartheideran i Sydafrika, omfattande, blodig världspolitik.
Palme alltid stod alltid vid svaga, fattiga och förtrycktas sida.
Före mordet besökte Palme påven Johannes Paulus II i Rom. Deras
hemliga samtal ägde rum bakom stängda dörrar. När en toppolitiker
besöker påven i Vatikanen finns inga stängda dörrar vid mötet. Vad
tror ni, handlade diskussionen om politik?

Sista gången, före mordet på honom, besökte Olof Palme påven Johannes Paulus II i Rom, och bakom
stängda dörrar diskuterades den kristna tidens största och hemligaste tema. Palme fick ett uppdrag av
påven. Antingen ja, eller nej från Palmes sida. Palme svarade nej.

”Det var ju en konstig fråga. Inte vet jag vad påven och
Palme diskuterade bakom stängda dörrar. För mig har han
inte berättat vad som var så hemligt mellan dem.
Uppenbarligen tog båda två med sig samtalet till graven.”

”Nu igen, kommissarien! Hur skulle jag kunna tyda påvens
vapen? Jag sysslar inte med sådant, trots att jag är kristen.
Ni kan fråga ärkebiskopen av Svenska kyrkan, hon bör
kunna svara på er fråga.”

”Jag håller med er att båda två tog samtalet med sig i graven. Även
den påven hade ett personligt påvevapen, i vilket fanns hans
påveuppdrag. Det tog han inte med sig, det kan ni titta på idag.
Vapnet består av den blågula svenska flaggan, och en bokstav, M,
syns mycket tydligt. Vad betyder det, vad föreställer påvens vapen?
Kan Ni förklara för mig?”

”Någonting stämmer inte, ekvationen går inte ihop. Antingen är
budskapet politiskt eller religiöst. – Om man analyserar påvens
vapen, bör man veta vad som hände i Sverige, eftersom M syftar på
bl.a. judinnan Maria, korset sammanfaller med kristendomen,
korsfästelsen och händelsernas centrum var i Sverige, vilket den
svenska flaggan illustrerar. Ni kan se här, tydligt.”

Bokstaven M
M=Moses
M=Jungfru, varken
man eller kvinna,
hybrid
M=Maria

”Kommissarie, nu har jag fått nog! Det räcker nu. Vad som
hände i Sverige i detta sammanhang känner jag inte till. Jag
vet inte vad pratar ni om. Lika bra att Ni går!”
Statschefen höjer rösten.

”OK, nu går jag, men jag är inte färdig än, det återstår en del.”

”Ursäkta mig, jag kommer att tänka på en viktig kristen händelse i
staden Linköping 1958, på julaftonen, prick kl. 24 på natten. Då
föddes ett gossebarn av judinnan Maria på Linköpings sjukhus.”

Linköping, 1958, 25 december. Judinnan
Maria E, det nyfödda gossebarnet Tibor E.
och Tibor Kemény. Det nyfödda gossebarnet var en reinkarnation av bl.a. lejonet
av Juda stam, David och Immanuel.
Matteus: Jungfrun ska bli havande och
födda en son, och man skall ge honom
namnet ”Immanuel”.
Se Industri, Den fjärde pyramiden som
försvann, sidorna 53 - 54.

Staden Linköpings vapen är ett lejon.
Linköping
återspeglar
Betlehem,
Davids stad, Immanuels födelseplats.
Tibor E. föddes prick kl. 24 på julaftonen på Linköpings sjukhus.

I ett dokument från 18 september 1958 markeras att kvinnan,
Maria, var havande.

Den 18 september 1958 lurades Tibor Kemény att skriva på ett
faderskapserkännande med underhåll till det blivande gossebarnet. Han kunde inte språket, och trodde att underskriften
gällde en bostad till det blivande gossebarnet. Den här
namnunderskriften gav Sverige världens rikedom.

Avtalet daterades den 19 januari 1959. I detta finns ingenstans det nyfödda barnets namn, födelsenummer, kön, hela hans
identitet saknas. Det som framgår är att någon föddes den 24 december 1958. Därmed är dokumentet ogiltigt och saknar
juridisk bindning. Se Industri, Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 53 - 54.

”Nej, nej, nej, inte nu igen! Sluta nu att störa mig! Jag är
helt galen. Nu får ni sluta för gott. Jag börjar tappa
balansen. Ve, ve dig Columbo! Nu får ni gå!”

”Jag förstår ingenting. Varför är statschefen så upprörd? Jag
ställer ju bara frågor i samband med ett faderskapsärende som
utspelades i ert land under många, många år. En statschef bör
veta vad som händer i hans land. 1960 flyttade alla tre till
Stockholm från Linköping. Men det finns ännu större
problem, Tibor E mördades i början av 70-talet under Olof
Palmes regeringstid i Stockholm. Då var Gustav VI Adolf
statschef. Kan det stämma?”
Statschefen, kan det stämma!?

”Min farfar dog 1973, han var gammal och sjuk. Därefter
blev jag själv kung i riket. Jag var nykomling, ung och
oerfaren. Jag mins ingenting, inte det där fallet.”

Judegossen Tibor E.
1958 - 1971
Sista bilden

”Statschefen, vad ni säger är märkvärdigt. Judinnan Maria var
gift med en dansk civilingenjör, Kristian J. Alla tre bodde i
samma kommun som ni, från 1966. Tibor E ringde till Tibor
Kemény våren 71 och meddelade honom att han skulle till ett
sjukhus för en operation, han var mycket rädd och orolig. Han
bad Tibor Kemény att följa med, men eftersom denne
arbetade, kunde han inte. Lille Tibor lovade att så fort han
lämnat sjukhuset skulle han höra av sig. Han kallade Tibor
Kemény för pappa. Men han ringde aldrig.”
Paulus VI, (1963 – 1978),
Giovanni Battista Enrico
Antonio Maria Montini
264, 108 Flower of flowers

Kungen Gustav VI Adolf satte den 30 mars 1966 Tibor
Keménys faderskapsärende under sigill på Stockholms slott.
Plikten framför allt, enligt ovanstående dokument från den 19
januari 1959. Från och med detta datum ansvarade hovet,
kungen, för handläggningen av Tibor Keménys faderskapsärende, som saknar såväl biologisk som juridisk koppling till
honom. Mer info: Industri, Människan, Gud och vetenskap,
sidorna 11-12.

En minnesbild över påven Paulus VI i basilikan i Rosario, den 6 oktober
1966, hans program. Bilden föreställer judinnan Maria i Sverige, som
håller sitt gossebarn i famnen, i mitten. Man ser att modern och barnet
är under inseglet. Se länken Industri, Den fjärde pyramiden som
försvann, sidan 57.

”Hur kan Ni förklara att statschefen Gustaf VI Adolf
hemligstämplade Tibor Keménys faderskapsärende utan att hovet
informerade honom? Även påven Paulus VI hade Maria med sin
son hemligstämplade.”

”Kommissarie Columbo, Ni skulle aldrig ha kommit hit.
Jag börjar bli arg och förbannad på er, ni måste lämna mig i
fred, gå, gå härifrån!”

”Jag förstår inte riktigt varför ni är arg på mig. Jag ställer bara
frågor som berör ärendet, men ni börjar skrika åt mig. Det verkar
vara så att frågorna träffade er och ni tappade balansen. I mitt yrke
jag är van att den som jag för samtal med brukar tappa greppet
och börja bete sig illa som ni.
Nu går jag.”

”Kommissarie Columbo, jag förstår
inte vad ni pratar om. Jag kan inte
kommentera enskilda fall.”

”Oh statschefen! Ni får ursäkta mig igen, nu kom jag tänka på en
fråga till, som mycket intresserar mig. – I mitten av 70-talet
stämde Socialförvaltningen, familjerättssektionen i Stockholm
Tibor Kemény inför domstol för att betala underhåll till Krister R.
Tibor hade aldrig hört talas om denne Krister R, och inte heller
sett honom. Krister R. var bara 17 år och ville studera vidare.
Samtidigt fick jag ta reda på att Tibor E var nästan sämst i sin
klass och var inte alls intresserad av att studera vidare. Han levde i
en annan värld. Hur kan en sådan situation uppkomma i ert land,
där medmänsklighet och barnens rätt och skydd utgör en viktig
del av samhället?”

Myndighetens reaktion gällande Tibor Kemény och underhållsbidrag till Krister R,
enligt ett ogiltigt dokument från 1958. T. Kemény såg avtalet först i samband med
detta mål 1976.
”Hur kan Ni förklara myndighetens agerande?”

”T. Kemény ringde och talade med socialassistenten och sa till
henne att han vill se och träffa Tibor E, eftersom han inte sett
honom på fem år. Hon svarade att T. Kemény hade inte rätt att
träffa barnet, han hade bara rätt att betala underhållsbidrag.
T. Kemény bestämde sig för att vägra betala underhållsbidrag till
Krister R och beställde blodundersökning ang. faderskap till
Krister R hos Statens Rättskemiska Laboratorium, Blodgruppsserologiska avdelningen i Solna.
Krister R. hade samma identitetshandlingar som Tibor E.”

Tibor E.

Krister R.

N.N. = Tibor Kemény och barnet Krister R.
Se Industri, Evolution, sidorna 102 - 109.

Blodundersökningen blev klar i juli 1976 och visade sig att T.
Kemény inte var biologisk fader till Krister R. och att man i Krister
R:s blod hittades samma sällsynta anlag som T. Kemény hade.
Därmed bevisades att Krister R. inte är identisk med Tibor E. och att
Krister kommer från T. Keménys släkt i Ungern. Men T. Kemény
förlorade målet i alla tre instanser (tingsrätt, Svea hovrätt och Högsta
domstolen). Han dömdes att betala underhållsbidrag till Krister R.

1977.

Våren 1977 skrev
socialinspektören ett svar, i
vilket hon meddelade att hon
inte kunde sända handlingar i
samband med
faderskapsutredningen, men
blodundersökningen visade att
T. Kemény skulle kunna vara
far till flickan.

I en gammal veteranbil satt Krister R. och Maria R. De körde förbi T. Keménys hus nr. 5 och tittade på den
avlidne juden Julius hus nr. 6 mittemot T. Keménys hus. Krister R. körde bilen, sommaren juli 1977. Han
verkade vara minst åtta år äldre än Tibor E. Se Industri, Lammets testamente, sidorna 20 - 21 och
Gudomen, sidan 58.

Efter det att Krister och Maria lämnat området, och tittat färdigt på
Julius hus, (målet var att flytta in i det), sa T. Kemény följande: ”Den
där som körde bilen liknade min kusin.” I hans blod fanns sällsynta
anlag, som förresten finns i T. Keménys släkt och Krister verkar vara
hybrid. Nu förstod han att Tibor E. var mördad, Krister R. tog över
hans identitet och därför fick inte T. Kemény träffa Tibor E.
”Vad säger Ni, statschefen om det här gudsfenomenet som utspelades
i Stockholm? Kan en myndighet stödja mord, fusk, bedrägeri,
urkundsförfalskningar osv i ett faderskapsärende? Vem är den som
sände Krister R. och Maria R. att titta på juden Julius hus?”

”Kommissarie Columbo, det är rena vansinnet, jag är ingen
myndighet. Om en myndighet begår brott, står myndigheten
för det. Jag har ingenting med saken att göra.
Har Ni förstått, kommissarien?”

”Statschefen vet ingenting, men ändå fortsätter striden mot T.
Kemény på ett brutalt och smutsigt sätt. Både polisen och
åklagarmyndigheten känner till T. Keménys faderskapsärende, alla
utom statschefen, som ska känna till allt som händer i landet.”

Den 19 september kl. 14.00 anföll fyra desperata polismän huset där
T. Kemény bodde med sina barn. De hade order att hämta T. Kemény
och föra honom till dårhuset, i fångenskap. I samband med inbrottet
brann huset ner. Se Industri, Väduren, Bocken och ändens tid,
sidorna 5 - 6.
Statschefen känner inte heller till den här händelsen, kidnappningen
och husbranden.
”Kommissarie! Har Ni inte förstått att jag inte har
någonting med detta ärende att göra. Jag har inte givit
order att gripa någon och föra honom till Långbro
sjukhus.”

”På väg till Långbro sjukhus i polisbilen berättade polismännen att de
fått order uppifrån att gripa T. Kemény och köra honom till Långbro
sjukhus. T. Kemény frågade varför. Den ena polismannen svarade
något om en Bokrulle, men polisen visste inte vad det var. Då förstår
jag, svarade T. Kemény.
I samband med sitt faderskapsärende skrev T. Kemény också sitt
testamente med de sju inseglen. Paketet lämnades över till den danska
ambassaden den 13 mars 1978 med stämplat mottagningsbevis.
Paketet skickades till statsminister Jørgensen. Den ende som kände
till bokrullen i Sverige var ni som statschef genom er kusin, sedan
Olof Palme.

Kommer ni inte ihåg?”

”Kommissarie! Jag kan inte besvara frågan. Ni måste
gå, ni kan inte stanna kvar här.”
”Jag kommer att gå, men det är tydligt att ni inte kan svara på min
fråga. Jag uppfattar er som att det var ni som skickade T. Kemény till
Långbro sjukhus. Frågan återstår, varför???”

Människans testamente

”Statschefen, ni kan se testamentets hela väg ända fram till er.

Bokrullen med de 7 inseglen och 3
öppna böcker.
1978-03-13, Stockholm

Anker Henrik Jørgensen, statsminister, 1972 - 73, 1975 - 82
(1922 - 2016)

Margrethe II av Danmark, drottning, 1972
(1940-)

X

Sommaren 1978

X

Sven Olof Joachim Palme,
Statsminister 1969 - 1976,
1982.86
(1927 - 1986) - mördad

X

Carl XVI Gustaf, kung
statschef

h.

Kungliga slottet, 1978

Olof Sundby, Ärkebiskop
1972 - 1983

”Statschefen, Ni kan se testamentets hela väg ända fram
till er. Hoppas att ni kommer ihåg. Ni tog emot Bokrullen
med de 7 inseglen av er kusin och Palme tog emot de
öppna böckerna avseende T. Keménys faderskapsärende.
Dessa sändes vidare till Uppsala, till ärkebiskopen.”
Se Industri, Den sjunkna fiskebåten, sidorna 47 - 49.
Uppsala. Ärkebiskops - och biskopssäte
Svenska Kyrkan

”Kommissarie! Återigen upprepar jag, att jag inte kan
besvara era frågor. Ni måste gå, ni kan inte stanna kvar
här. Jag har upprepat det flera gånger.”

”Statschefen, om ni fortfarande tror att det är en fördel
för er att inte besvara frågorna, då har ni misstagit Er
rejält.
Vad hände sedan på Långbro sjukhus? När T. Kemény
och hans son J. Kemény anlände med poliseskort till
sjukhuset, tog överläkaren emot dem. Hon förklarade för
T. Kemény att det blir en långvarig vistelse här på
sjukhuset. T. Kemény tittade på henne, och svarade: ”Vi
får se.”
Efter 11 dagar i fångenskap fick T. Kemény och sonen
frigång och åkte tillbaka till det nedbrända huset. De
hittade alla handlingar och böcker. Handlingarna var lite
brännskadade men fortfarande användbara. De gjorde
dem i ordning och därefter visade de alla dokument i
samband
med
faderskapet
för
överläkaren,
avdelningsläkaren och den närmaste sjuksköterskan. Där
fanns också familjebilder och bilder på lille Tibor. När
alla tre fick läsa handlingarna, alla dokument, ställde sig
överläkaren upp från sängkanten där hon satt, höjde
rösten och sa följande: ”Jävlar, jag blev totalt lurad, allt
är lögn, fusk och bedrägeri, nu förstår jag dig, Tibor.”
Hon var väldigt arg. Efter ett halvt års vistelse släpptes T.
Kemény ut från Långbro sjukhus.
Statschefen, vad säger Ni om det här fenomenet?
Nu fortsätter jag:
Då togs personlig kontakt med Krister R. som berättade i
telefonen bl.a. att han inte kände T. Kemény och hans
familj och inte heller visste vad saken gällde.
Krister R kände alltså inte till faderskapsärendet,
underhållsbidraget till honom via domstolar, inte heller
blodundersökningen i samband med T. Keménys
faderskap. Kort sagt Ni har ställt ett helvete även för
denne Krister R Och det är fortfarande OK!?”

”Oj, Oj, Oj, kommissarien, jag borde inte sitta här
ensam. Ni ska inte gå utan ni skall försvinna härifrån,
och jag vill inte ser er mer här på slottet.”

”Nu går jag, och jag hoppas att ni kommer att få lugn och
ro.”

”Statschefen, nu kommer jag att tänka på en sak till, nämligen att
påven Johannes Paulus II besökte bland annat er här på slottet och
ärkebiskopen i Uppsala, 1969, men Palme dog först 1986.”

Påven Johannes Paulus II besökte kungahuset både i Köpenhamn och i
Stockholm samt ärkebiskopen i Uppsala sommaren 1989

Påven på besök hos drottningen i Köpenhamn.
Ärkebiskop Bertil
Werkström

Påven på besök hos kungen och ärkebiskopen.

Påven tog
med sig
det
förseglade
testamentet.

”Statschefen, nu kommer jag att tänka på en sak till, nämligen att
påven Johannes Paulus II besökte er här på slottet och ärkebiskopen i
Uppsala, 1989, men Palme dog först 1986.
Kanske statschefen inte kommer ihåg påvens besök i Sverige, eller
vill ni inte komma ihåg det påvliga besöket? Påven tog med sig
bokrullen och alla öppna böcker/handlingar.
Vad diskuterade ni? Faderskapsärendet, Palmemordet…?”

”Vad vi diskuterade har ingenting med kommissarie
Columbo att göra. Jag är fortfarande statschef här och
lagar och regler gäller inte mig, det bör ni komma
ihåg.”

”Statschefen, jag förstår mycket väl, ni är statschef och inga regler
och lagar gäller ER. Därför ser T. Keménys faderskapsärende ut så
här.”

I påvens privata bibliotek genomfördes
hemliga samtal mellan påven och kungen.

Påvens handslag var en trygghet för kungahuset i
en protestantisk kyrka….

Se Industri, Den sjunkna fiskebåten,
sidorna 49 - 50.

”Efter påven Johannes Paulus II:s besök hos Er och Uppsala,
fick ni hastigt besöka påven i Vatikanen den 13 november 1989,
kl. elva på förmiddagen. Ni hade också ett hemligt samtal med
påven. Vad handlade samtalet om? Handläggningen av
faderskapsärendet? Eller…om Palme?”

”Det stämmer. Jag fick besöka påven med drottningen.
Vad vi diskuterade har ingenting med kommissarie
Columbo att göra. Ni skall sköta ert, jag sköter mitt. Så
enkelt är det. Förresten, lämna mig i fred!”
”Uppenbarligen vill ni inte svara på mina frågor. I mitt yrke
finns ingen skillnad mellan folk som förekommer i utredningen,
oavsett om man är statschef eller polis. Jag lovar att jag kommer
att lämna er så fort jag är klar.”

Efter T. Keménys bortgång skedde bouppteckning efter honom. Vederbörande myndigheten ville att även Krister R skulle vara
med och han fick kallelse till bouppteckningen 1992. Han svarade att han inte skulle delta och han inte gjorde anspråk på sin del
av dödsboet. Undertecknat av Krister (Christer) R den 18 mars 1992. Men i brevet glömde man bort att nämna T. Kemény.

Se Industri, Evolutionen, sidorna 108 - 109 och Gudomen, sidorna 45 - 51.

”Det finns en mycket viktig fråga som kommer att intressera er också.
T. Kemény gick bort i maj 1991. 1992 ägde bouppteckningen rum efter
honom och den berörda myndigheten ville att även Krister R. skulle
vara med vid mötet. Han svarade att han inte skulle delta, och han
gjorde inte anspråk på sin del av dödsboet. Undertecknat av Krister
(Christer) R den 18 mars 1992.
Min fråga till Er är följande: Vem skrev brevet, vem skrev under det?

Vilken andel menas av dödsboet? Vems dödsbo gällde, eftersom
T. Keménys namn inte förekommer i brevet?”

”Kommissarie, Ni går på mina nerver. Jag tror inte att
den kungliga kanonen skjuter ut flera kulor än de
frågor som ni bombardera mig med. Jag skrev inte på
något brev, och inte heller vet jag vem som skrev
under det.”

”Att Ni inte skrev på brevet är sant, eftersom underskriften inte
har er stil. Märkvärdigt nog är det ingen som vet, men ändå flyter
ärendet på sedan 1958. Skulle min fru vara här och lyssna på er,
kanske hon skulle tro på vad ni svarar. Vem är den som styr
ärendet i det fördolda, om inte NI? Förutom er, vem eller vilka
känner till detta faderskapsärende?”
Det gällde ansökan om skadeståndskrav till domstolen här i Stockholm.
I inlagan 2012 - 13 till domstolen nämnde J. Kemény bl.a. att Tibor E skulle opereras (på Karolinska sjukhuset i Solna) och att han inte
lämnade sjukhuset levande. Förmodligen kom domstolen i sin utredning i kontakt med sjukhuset och därefter hände märkvärdiga saker.

I svenska media kunde man läsa och höra följande: ”Död kropp i grav – misstänkt mord. Ett barnlik efter en okänd person har hittats i en
äldre grav på Katolska begravningsplatsen i Solna. Två arbetare som skulle öppna en gammal gravplats reagerade kraftigt när de såg en
människas arm och hand som stack fram ur djupet. Fyndet gjordes strax före klockan 10 på onsdagen den 7 augusti 2013.” Se Fursten av
Ponte Corvo eller, sidorna 50 - 52.
Att en kvinna begravdes där 1969 i en kista är riktigt, enligt polisen låg en kvinna till begravd i en svart plastsäck. Vem är kvinnan i
plastsäcken? Kan det vara Maria? Se länken Gudomen, sidorna 50 - 51 I sitt sista telefonsamtal 1971 lovade Tibor E att höra av sig så fort
han lämnade sjukhuset. 2013 hörde han av sig med armen via kyrkogårdens enhetschef.

Påven Benedictus XVI abdikerade den 28 februari 2013 som den katolska kyrkans överhuvud 27 år efter Palmes död. Detta
sammanfaller med Olof Palmes födelse 1927, vilket bekräftar att mordet på Olof Palme har samband med kristendomens slut.
Se Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 69 - 72, och Den sjunkna fiskebåten, sidorna 47 - 50.

”T. Keménys son J. Kemény lämnade 2012 och 2013 in skadeståndskrav med bilagor till domstolen p.g.a. faderskapsärendets
handläggning. Denna var en orsak till familjens försämrade liv,
bl.a. sjukdom, depression, psykiskt lidande och ekonomisk
förlust. Framför allt för dottern, som drabbades värst med
depression sedan 70-talet. I ansökan nämndes även Tibor E. som
försvann. I hans sista samtal med T. Kemény nämnde han att han
skulle till sjukhus för operation, och att han skulle höra av sig
när han lämnade sjukhuset. Han ringde aldrig, han kom inte
levande ut. Domstolen lade undan bilagorna, själv gjorde
Domstolen en utredning och kontaktade Karolinska sjukhuset i
Solna. Därefter hände märkliga saker.
”Död kropp i grav – misstänkt mord. Ett barnlik efter en okänd
person har hittats i en äldre grav på Katolska begravningsplatsen
i Solna.” Domstolen avvisade ansökan, istället fick sonen läsa
och höra det här.
27 år efter mordet på Palme abdikerade påven Benedictus XVI
den 28 februari 2013. Abdikeringen påminner om Palmes
födelseår, 1927. Ytterligare ett bevis på att påvestolen är
inblandad i Palmemordet.
Hur kan Ni kommentera detta? Svenska kyrkan och påvestolen
går nästan hand i hand.”
”Kommissarie, hur många gånger ska jag förklara att
jag vägrar tala med er. Att vilken anledning påven
abdikerade är hans ensak. Händelsen på kyrkogården
hörde jag via massmedia.”

”Märkvärdigt! Ni är statschef och vet inte vad som händer i ert
land. Varför finns ni till då? Vad sysslar ni med över huvud
taget? En statschef måste veta allt som händer i landet. Vad har
hänt med judegossen Tibor E. och hans mor Maria samt hennes
man dansken Kristian J? Som jag redan nämnt är min fru en
mycket snäll och vänlig kvinna, hon säkert skulle tro er.
Hur som helst, vi går vidare. J. Kemény överklagade skadeståndskravet till Europadomstolen för Mänskliga rättigheter den
30 mars 2014. Brev 1 vägde 1,2 kg och brev 2 vägde 1,3 kg.
Ansökan innehåller dokument och bevismaterial för kränkning
av de mänskliga rättigheterna i samband med den brutala och
brottsliga handläggningen av T. Keménys faderskapsärende,
faderskapsärendet som ni har mycket bra kunskap om.”

J. Kemény sände en ansökan till Europadomstolen för Mänskliga rättigheter den 30 mars 2014 med rekommenderat brev med
mottagningsbevis. Se Människans testamente. Beslut fattades den 22 maj 2014. Det gick blixtsnabbt.

”Europadomstolen avvisade ansökan. Det var bara en enda
domare som fattade beslutet, enligt svensk stil. Resterande
länders domare var bortkopplade. (Troligen var Viktor Orbán
nöjd med beslutet).
Statschefen, har Ni inte hört talas om detta mål hos Europadomstolen, som är riktat bland annat mot er. Detta faderskapsärende som Gustav VI Adolf hemligstämplade på Stockholms slott den 30 Mars 1966?”

”Återigen träffar kanonkulor slottet och mig. Jag
minns inte riktigt något domstolsbeslut i målet.
Förresten, ingen kommentar, kommissarie Columbo.”

Ansökan avslogs av domstolen i Strasbourg i maj 2014 och därefter besökte påven Strasbourg i slutet av november 2015 i samband med
flyktingfrågan i Europa. Någon dialog med Strasbourg var inte aktuell. Vad jag personligen tror är att påven personligen reste till Strasbourg
för att hämta alla bifogade dokument som avsåg Josef Keménys ansökan till Domstolen. Även denne påve kan konstatera hur brutalt,
omänskligt och brottsligt ärendet behandlas i Kungariket Sverige. Vatikanen påstår hela tiden att de känner till sanningen i samband med
kristendomen. Visst gör de det. Se vidare länken Översteprästen Kajafas testamente, sidan 16.
Förmodligen var detta det enda besök påven gjorde i Strasbourg.

”Statschefen, påven dyker upp igen. Det verkar vara så att påven
ställer er i skuggan och blickar fram mot slutet…… Och Ni bara
sitter där och drömmer, om vadå? Om Himmelriket?”

”Jag skakar ordentligt av varje kula ni skjuter på mig.
Columbo, Columbo jag orkar inte lyssna på er längre.
Lämna mig i fred!”

Se Solen i underläge, sidorna 97 - 101
och Att erövra rymden III, final sidorna
101 – 104, 104 - 106.

”Det verkar vara så att statschefen ogillar när någon ställer
känsliga frågor, medan ni däremot gillar att angripa och förstöra
en oskyldig familjs liv för att nå ert slutliga mål.”

V

V

Konselj på Stockholms slott den 3 oktober 2014
Detta slutgiltiga domstolsbeslut är en katastrof och skam för Människan och hela Mänskligheten. Kungen hade uppfattningen att
T. Keménys faderskapsärende och relevanta händelser är avslutade, så det är fritt fram för kungen att ta nästa steg i händelsernas
centrum.
Detta är kungens så kallade trick. När tricket utfördes vid avslutningen av konseljen bröts ljudet från hovet, och hovdamen
visade hur de nya statsråden skulle flytta sig till ett visst avstånd från bordet, lika på bägge sidor, enligt kungens anvisning. När
tricket var klart, var kungen nöjd. Detta sändes ut över hela världen och ljudet kom tillbaka från hovet. Därefter sände kungen
iväg den nya regeringen i Visdomens namn. – ”Detta är ett gammalt trick”, förklarade han.
Vi ser tricket från kungens och hans dotter Victorias stol. Det bildar ett ”V”, ett segertecken i Victoria.
Ett segertecken i Victorias namn!

”Det här kommer ni inte heller ihåg! Ett V-segertecken, men för
vem? Vem är den som ni strider mot i detta land? Vem är er
motståndare? Ni var duktig med V-tecknet på konseljen på
Stockholms slott den 3 oktober 2014, regeringen arbetar åt er i
visdomens namn?”
”Det där V-tecknet behåller jag för mig själv, och om
ni inte lämnar mig i fred, kommer ni vara min
motståndare, förstår ni, Columbo?”

”Nu går jag, trots att tankarna är fulla och mogna.

Men, men, men, jag tänkte bara sammanfatta mordet på Palme
och det ursprungliga motivet till mordet. Efter det lovar jag att
gå för alltid. Min fru väntar på mig.
Jag tänkte börja med påven Johannes Paulus II.”

Johannes Paulus II (1978 – 2 005), Karol Józef Wojtyła
266, 110 From a solar eclipse

Karol Józef Wojtyła föddes den 18 maj 1920 i solförmörkelse. Malakias motto är De Labore Solis, From a Solar Eclipse. Han
föddes alltså för 100 år sen, hans påvliga uppdrag var att mörklägga solen på denna planet. Solen är en symbol för Lejonet, och
Lejonet, judegossen Tibor E. (den världslige Messias) föddes i Linköping 1958, på julaftonen den 24 december prick kl.24 på
natten. Linköping som bar stadsvapnet ett Lejon. Tibor E mördades 1971 under Olof Palmes regeringstid, statschef var Gustaf
VI Adolf. Påven kallade till sig Palme och vid ett topphemligt samtal bad Palme att erkänna att det var han som gav order att
mörda judegossen Tibor E. Palme vägrade. Då fattade påven sitt beslut.

LONG REACH
Chef: Craig
Williamson

MI (Military
Intelligence)
Den militära
underrättelsetjänsten
Chef för MI. Min
anm.

Sydafrikanska
apartheidregimens
ledning
President PW Botha

Påvestolen kom i största hemlighet i kontakt med CIA, och förklarade att CIA skulle se till att den svenska statsministern Olof
Palme skulle undanröjas. Operationen skulle genomföras på så sätt att påvestolens namn som ursprunglig uppdragsgivare aldrig
skulle förekomma. Med andra ord: Palme skulle undanröjas utan Vatikanens kännedom.

CIA i sin tur funderade ganska mycket. Hur skulle man ta bort Palme utan religiösa inslag och uppmärksamhet, mordet på
Palme skulle vara politiskt. Man kände till att Palme alltid stod på de svagas och undertrycktas sida, bl.a. i Sydafrika, där
apartheidregimen hade makten. CIA tog kontakt med president PW Botha i Sydafrika, och de kom överens om att undanröja
Palme som Sydafrikas fiende nr 1. Det hemliga mötet ägde rum någon gång under 1985. President PW Botha gav order till MI
och MI i sin tur tog kontakt med Craig Williamson, LONG REACH, och bollen rullade igång sitt blodiga och smutsiga spel. Att
mörda en statsminister i Europa, Norden, är inte en enkel sak. Han och hans agenter arbetade för den militära
underrättelsetjänsten (MI) och hans företag Long Reach sorterade under den fruktade säkerhetstjänsten BOSS (Burea of State
Security). Det fanns också andra motiv, bland annat den så kallade Iran-Contras-affären. Sannolikt fick han vetskap om den
amerikanska säkerhetstjänsten CIA:s smutsiga hantering av detta ärende, sedan han vägrat att låta USA få använda den svenska
vapentillverkaren Bofors legala vapenrout och Stay Behind.
Operationen var planerad att genomföras under anti-apartheidmötet 20 - 21 februari 1986. Förutom Palme var ANC-ledarna
Tambo och Mbekis närvarande vid anti-apartheidmötet i Stockholm. Tillfället var inte lämpligt och de fick skjuta upp
uppdraget.
Superspionen Craig Williamson och hans företag LONG REACH fick uppdraget. Operationen fick namnet Slingervel,
afrikaans, eller Slingshot, engelska. Det är känt i andra sammanhang att just Bonn och Brüssel var centraler för
apartheidregimens aktiviteter i Europa. NI:s (National Intelligence) representant i Bonn skulle skaffa fram "the hardware",
tänkbart mordvapen. Utan svenska kontakter var uppdraget nästan omöjligt att genomföra, och därför bildades den svenska
gruppen, som fick namnet ”Uppsalagruppen”. Den hade mycket god kontakt med bl.a. Long Reach och andra involverade
personer och organisationer.

Uppsalagruppen

I denna grupp ingick den
s.k. makteliten: polis,
SÄPO, politiker osv.

Eugene de Kock
F.d. sydafrikansk
polisöverste, chef för
Vlakplaas
Sydafrika

Craig Williamson
Superspion, planerare,
Sydafrika

Anthony White
Operatör 2
Sydafrika

Roy Allen
Operatör 1
Sydafrika

CW fortsätter sin aktivitet och justerar planen på mordet av Palme.
.
Det enorma säkerhetspådraget gav observatörerna möjlighet att övervaka Olof Palmes och ANC-ledarnas förflyttning i
Stockholm men hindrade alla försök att komma åt Palme. Veckan efter besökte han några orter i norra Sverige. Rimligen
måste CW och hans medhjälpare ha stannat kvar i Stockholm för att invänta nästa tillfälle då Palme skulle återkomma hem
och givetvis röra sig utan livvakter utanför bostaden på Västerlånggatan 31 – där bl.a. Lisbet Palme iakttog "mystiska
personer". Och det är troligen nu CW blir igenkänd. Här måste svenska kontakter ha bidragit med information –
Uppsalagruppen – till exempel när Palme skulle återkomma till Stockholm. Kanske bestämdes det att man på något sätt
skulle komma åt honom fredagen den 28 då han åter var hemma – och larmade i tid "operatör 1, Allen".
Det finns uppgifter från två poliskällor att Craig Williamson övernattat hos stockholmsavdelningen av den internationella
polisföreningen IPA (International Police Association). Operatören Allen anlände från Danmark Guest House till hotell
Wellington den 27 februari 1986 i en hyrbil. Eugene de Kock bodde då på hotell Lord Nelson i Gamla stan i Stockholm.
Bara några meter därifrån låg Olof Palmes bostad. De viktigaste yrkesmännen i detta sammanhang befann sig nära Palmes
bostad.

.

”Kommissarie, ni behöver inte fortsätta. Lika bra om
ni avbryter det här. Jag är inte nyfiken på fortsättningen.”

”Jag vet att Palmemordet är en obehaglig historia för er. Jag är
snart färdig med den här korta redovisningen, låt mig nu
fortsätta.”

Operatören 2 sitter i
bilen utanför Grand

Fredagen den 28 februari. På eftermiddagen diskuterades ett biobesök av
Lisbet Palme på hennes arbetsplats. Ett besök på just Grand diskuterade hon
sedan med sonens fästmö i telefon vid 17-tiden.
Palme, som tidigare under eftermiddagen skickat hem sina livvakter, fick höra om bioplanerna först vid hemkomsten runt klockan
18:30. Han diskuterade med sin son Mårten på telefon, han redan köpt biljetter till Grand, men inget blev bestämt. Att även
makarna Palme skulle besöka Grand bestämdes av dem själva runt klockan 20:00. Alla telefonsamtal avlyssnades. Fredagen den 28
februari 1986 anlände Palme till sitt hem på Västerlånggatan 31 i Gamla stan ungefär klockan 18:30 efter en vanlig arbetsdag. Han
åt middag med sin fru och ringde några telefonsamtal, till Bo Toresson och Sven Aspling. Strax efter 20.30 lämnade paret hemmet
och gick till fots till tunnelbanestationen Gamla stan. De steg på ett tåg som avgick klockan 20.42 och anlände till
tunnelbanestationen Rådmansgatan 20.47. Därifrån promenerade de vidare till biografen Grand på Sveavägen där de mötte sonen
Mårten med fästmö strax före 21.00. Palme köpte själv biljetter i kassan till Suzanne Ostens film Bröderna Mozart som började
21.15.
Efter filmens slut, mellan klockan 23.05 och 23.10, dröjde alla fyra kvar något utanför biografen fram till 23.15, då de skildes åt
och paret Palme började gå Sveavägen söderut. Vid Adolf Fredriks kyrkogata korsade de Sveavägen och fortsatte sedan sin
promenad hemåt på denna sida. De gick relativt långsamt och stannade till vid åtminstone ett skyltfönster till klädbutiken Sari. När
de ungefär klockan 23.21:30 passerade Tunnelgatan och Dekorima-butiken kom en man upp bakom Olof Palme och sköt honom
från nära håll i ryggen med ett skott som var omedelbart dödande. Ett andra skott åsamkade Lisbeth Palme en skråma längs ryggen.
Därefter sprang gärningsmannen in på Tunnelgatan och tog sig uppför trapporna mot Malmskillnadsgatan där han fortsatte över
gatan och vidare nedför David Bagares gata. Därefter upphör alla spår av den bortflyende mördaren.

”Kommissarie Columbo, den här historien har jag hört
minst tusen gånger under alla dessa år. Det är uteslutet
att kommissarien kan komma med något nytt i detta
sammanhang.”

”Statschefen ser tankfull ut. Kanske ni också minns någonting
från den kvällen?

”Statschefen, jag håller med er att ni hört om denna händelse i 34
år. Man brukar säga att allt har sin tid. Jag är lite nyfiken hur ni
kommer att reagera på slutet av denna händelse. Vi fortsätter.”
Det är ett faktum att paret Palmes telefonsamtal avlyssnades före mordet. Superspionen Craig Williamson styrde aktiviteten
noggrant, han hade tid på sig. Han placerade operatör 2 sittande i en bil utanför biografen Grand. Skulle paret Palme ta taxi hem,
så skulle han följa dem och sedan skjuta dem vid bostaden i Gamla stan. Operatör 1 placerade han vid korsningen av Sveavägen
och Tunnelgatan. Om makarna Palme skulle promenera hem, skulle han skjuta dem där. Han befann sig i händelsernas centrum
och talade med dem via walkie-talkies. Slutligen bestämde makarna Palme sig för att promenera hem, samtidigt hade Craig
Williamson beordrat en annan bil vid David Bagares gata. Förmodligen en av Uppsalagruppen.
Operatör 1 väntade på paret Palme och klockan 23:21:30 avlossades två skott på nära håll mot dem. Det ena träffade Palme och
det andra missade fru Palme. Därefter sprang operatör 1 via Tunnelgatan nedför David Bagarens gata, där en bil väntade honom.
Den körde snabbt till Bromma flygplats, där operatör 1 gick ombord på ett privatflygplan och flög vidare till Holland, till
Amsterdam, där han bokades in på Guest House den 29 februari 1986. Han tog med sig skjutvapnet.
Den första viktiga frågan uppstår: varför missade en yrkesman det andra skottet på nära håll? Det enda svar som kan finnas är att
han blev störd, och i den situationen är det lätt att missa ett skott. Efter att han avlossat det första skottet tittade han bakåt och såg
troligen en man springa mot sig. Mannen påminde om Craig Williamson och därför missade han det andra skottet.

Man kan se på bilderna att den s.k. Skandiamannen, Stig Folke Wilhelm Engström, och superspionen Craig Williamson
liknar varandra lite grann, och i ett oväntat ögonblick kan man lätt byta ut personerna. Det är möjligt att det var han som kom
först till mordplatsen, strax efter dök en kvinna upp, en sjuksköterska som tog hand om Palme.

Ett rekonstruerat program ang. Engströms intensiva kväll: kl.23.19 efter jobbet på Skandia för att hinna med tunnelbanan hem.

Den 6 april 1986 uppträdde Engström i ett TV-program i vilket man rekonstruerade hans snabba förflyttning hem, efter att han
slutat arbeta sent på kvällen, kl.23.19. Han arbetsplats Skandia ligger på Sveavägen 44, 50 meter från den plats där Olof Palme
mördades. Han lämnade sitt arbete på Skandia för att hinna med sista tunnelbanan hem. I höjd med annonspelaren tittade han på
sin klocka för att se om han skulle kunna hinna med tunnelbanan, samtidigt hörde han två smällar. Fem sekunder senare ska han
anlänt till den skjutne på gatan. Han hjälpte till med upplivningsförsök, och när polisen så småningom kom till platsen, pekade
han åt det håll han fick höra att mördaren försvann. Han berättade att poliserna hela tiden var ointresserade tills ambulansen kom.
När ambulansen kom fick man veta vem personen var.
Han sade följande om polisens insats: När man säger att man håller på att lägga pussel och ska försöka få bort bitar som
inte hör till, så ska man i alla fall inte ta bort bitar som man vet är viktiga.
En mycket bra motivering från honom redan då, han hade fullständigt rätt om polisens falska aktivitet i detta fall.

Polisprotokollet ang. anmälan om iakttagelsen av mordet på Olof Palme av Engström. Det stämmer med ovanstående bilder,
fast den mörkbruna handledsväskan saknas. – Palmemördaren hade ingen handledsväska med sig.

Enligt polisens dokumentation och rekonstruktionen, kunde operatör 1 ha sett Skandiamannen nästan springande komma mot sig
efter att han avlossat det första skottet och ögonblicket därefter missat det andra. Operatör 1 trodde att det var superspionen Craig
Williamson. Skandiamannen var storväxt och stark (182 cm, 82kg) som Williamson och hade också en handledsväska. I
praktiken skulle det här händelseförloppet betyda att det var Skandiamannens oväntade uppdykande från intet som räddade Lisbet
Palmes liv. Det enda Engström kunde lastas för var att han hade mycket bråttom till tunnelbanan, han hade ingen aning om det
noggrant planerade mordet på Palme. När han tittade framåt var operatör 1 redan borta. Enligt honom tog det fem sekunder att
komma fram. Då såg han en man ligga på marken, en kvinna stod bredvid i chocktillstånd (man kan tillägga att enligt
illustrationen befann sig mördaren strax bakom dem, så L. Palme behövde vrida på huvudet litegrann mot mördaren för att kunna
se honom).

”Statschefen, Ni nämnde att det inte finns något nytt att tillägga.
Ni som är statschef i detta land känner säkert till vilka olagliga,
kriminella utländska organisationer som opererade i detta lands
huvudstad? Som ni ser, det finns mycket nytt, till och med för
mycket.”

”Kommissarie Columbo, jag har tröttnat på era frågor.
Har ni ytterligare frågor, får ni ställa er i kö och fråga
polisen. Jag har ingenting mer att tillägga.”

”Jag märker att statschefen inte har tålamod. En statschef bör ha
sådant. Jag hoppas att min fru har starkare tålamod och väntar på
mig, men innan jag lämnar er har jag en kort avslutning att lägga
till.
Låt mig nu fortsätta.”

Superspionen Craig Williamson, LONG REACH
Sydafrika, född 1949
.

Superspionen Craig Williamson, LONG REACH, Sydafrika, var kanske den störste och farligaste spionen på den tiden. Han
var en duktig organisatör, en som kunde sin sak. Att han fick uppdraget att genomföra mordet på Olof Palme är inte
överraskande. Craig Williamson övernattade hos stockholmsavdelningen av den internationella polisföreningen IPA
(International Police Association) under sin vistelse i Stockholm vid tiden för mordet på Palme. Tillsammans med andra
mystiska personer sågs han bland annat i Gamla stan, utanför Palmes dåvarande bostad.

Superspionen Craig Williamson, LONG REACH, Sydafrika. Det var han som planerade mordet på Palme i samarbete med
Uppsalagruppen. Han befann sig i händelsernas centrum hela tiden. Även Palmegruppen känner till hans närvaro i Stockholm
vid tiden för Palmemordet. När och hur han lämnade Stockholm, finns ingen uppgift om, eftersom allt var topphemligt, även
omkring honom. Förmodligen reste han i väg med privatflyg. Att han varit i Sverige under mordnatten har tidigare slagits fast
av chefsåklagare Jan Danielsson.
Han erkände aldrig att han befann sig i Stockholm vid Palmemordet. Det är förståeligt, eftersom hans verksamhet i Sydafrika
var laglig, allt samarbete med andra organisationer var godkänt, så också med Uppsalagruppen i Sverige. I ett antal
sydafrikanska dokument förekommer han som hjärnan bakom mordet på svensken Olof Palme.
Tyvärr har nästan alla Long Reach-dokument förstörts. Mycket hemligt material rensades bort före maktskiftet 1994.
Han som chef och ägare till LONG REACH sköt inte Palme, han hade alltid falsk identitet.

Polisöverste Eugene de Kock, "Ondskan själv" Prime Evil, SAP
Sydafrika, f. 1949

.

Polisöverste Eugene de Kock, "Ondskan själv". Hans historia börjar redan veckan före Palmemordet i slutet av februari 1986,
då han bodde på hotell Lord Nelson i Gamla stan i Stockholm. Bara några meter därifrån låg Olof Palmes bostad. I ett flertal
dokument, beskrivs hur State Security Council i Sydafrika klassade Palme som "Enemy of the State", vilket är en dödsdom i
princip, eftersom han gått för långt i stödet till ANC.
1 mars 1986, dagen efter mordet, skärper polisen gränskontrollerna. På bilderna syns en man som visar upp sitt pass på Arlanda,
på väg att lämna landet. Passet är falskt. Mannen är klädd i mörk rock och bär keps och glasögon. Han hade en ögonsjukdom
som gjorde att hans blick framstod som stirrig. Hans namn är Eugene de Kock, polisöverste i Sydafrika. Han har alla de
karakteristiska drag som Eugene de Kock är känd för, glasögon, stor haka, tjockt runt hår, breda polisonger, kutigt och kraftigt
ryggparti. Dessutom använder han ofta den här typen av rockar med öppen krage.
10 år efter mordet hettar det till igen, när den förre polisöversten i Sydafrika, Eugene de Kock, inför sanningskommissionen
pratar om inblandning i Palmemordet och Palmegruppen. Han avslöjar en del och hänvisar till Craig Williamson som
planerade mordet på Palme och operatören var Anthony White som sköt honom. Varför avslöjade han sydafrikansk inblandning
i Palmemordet? Vid Palmemordet gick någonting snett och det blev inte ett förväntat resultat. Inför sanningskommissionen var
det alla mot alla för att skydda sig. Samma sak hände med Eugene de Kock, eftersom han också var involverad i Palmemordet.
Eftersom han var chef, sköt han inte Palme.
Nelson Mandela sa till Lisbet Palme, att han misstänkte sydafrikanska dödsskvadronen för mordet på hennes make
I mars 1990 mötte Sydafrikas president Nelson Mandela Lisbet Palme i Kapstaden. Han höll i hennes händer och sa:
”Är det inte hemskt att det tycks finnas ett samband mellan den sydafrikanska dödsskvadronen och mordet på er man?”
I april 1994 besökte Mandela Sverige - före sin avresa sa han till journalisterna att han "inte uteslöt" att
apartheidregimen var inblandad i mordet på Olof Palme.

Operatör 2, Anthony White, LONG REACH,
Sydafrika,
.

Operatör 2, elitsoldat Anthony White, var ansluten till LONG REACH vid mordet på Olof Palme. Även han var i Stockholm.
Det finns ingen uppgift var han bodde, fanns han också på Wellington hotell? Men det fanns folk som såg även honom röra
sig nära bostaden där Palme bodde och även vid Grandbiografen.
Enligt det anonyma vittnet syntes mannen i Säpos korridorer – bara dagar efter att Palme mördats.
"White kom enligt kvinnan gående, klädd i jeans och vit t-shirt, mellan två kostymklädda Säpomän. De gick in i en hiss som
går rakt ner i garaget. Säpos ”hemliga” hiss. White såg trött ut. Kvinnan la märke till honom eftersom han utgjorde en
ovanlig syn i lokalerna", skriver Lars Borgnäs i Aftonbladet. Efter mordet på Palme släpptes en fantombild på mördaren.

Fantombilden som släpptes liknar lite grann A. White, operatör 2

Ett flertal vittnen såg honom även prata i en walkie-talkie, liksom Eugene de Kock och Craig Williamson. Kort
efter att mordet på Palme läckts ut och fick man fick höra på radion att mördaren som sköt Palme redan hade
lämnat landet. Eftersom en kvinnlig polistjänsteman såg White inne på SÄPO efter Palmemordet, betyder det i
praktiken att det inte var White som sköt Palme, eftersom den som sköt Palme redan hade lämnat Sverige och
White befann sig fortfarande bland SÄPO-män. På det sättet var fantombilden faktiskt missvisande. Troligen
lämnade White Sverige tillsammans med Craig Williamson i privatflyg.
Han lade grunden till hur blivande Palmegruppen skulle undvika Sydafrika. Med andra ord: Sydafrika skulle
tas bort från Palmemordet och utredningen.

Operatör 1, Roy Allen, LONG REACH
Sydafrika,
.

Roy Allen
Operatör 1
Sydafrika

Roy Allen
Operatör 1
Sydafrika

Operatör 1, Captain Roy Allen anslöt sig till sin grupp för operationen med namnet Slingervel (afrikaans), eller Slingshot (engelska), den

27 februari från Danmark. Han reste hit med hyrbil enligt fakturan till Craig Williamson och bokades in i Hotel Wellington
samma dag. Som operatör 1 hade han fått uppdraget att vid en lämplig tidpunkt skjuta Palme, därför reste han till Stockholm.
Uppdragens innehåll ändrades i sista stund, han skulle också skjuta Lisbet Palme. Vid attentatet mot makarna Palme tog han av
sina glasögon, för att bli mindre igenkänd. Första skottet gick bra, men vid andra skottet hände någonting oväntat, han missade det.
Förmodligen, vid andra skottet, vände han sig om ett ögonblick och såg en figur som liknade Craig Williamson nästan springande
kommande mot honom, då missade han skottet. Frågan är om han var närsynt eller långsynt. Strax efter mordet kördes han till
Bromma flygplats av en medlem av Uppsalagruppen. Förmodligen pratade han då med Eugene de Kock i sin walkie-talkie och
berättade varför han missade det andra skottet. Vapnet tog han med sig till Holland, förmodligen förstördes det där. (Vapnet
tillverkades troligen i Bonn, Tyskland för endast detta uppdrag. Om man tittar på hans faktura som är ställd till Craig Williamson,
saknas ersättning för det utförda uppdraget i Stockholm. Varför? Han utförde bara halva uppdraget, då ses uppdraget som ett
misslyckande, och ingen ersättning betalas ut. Vad man förstår trodde Kock på Allen och blev misstänksam mot Williamson. Hur
de Kock sedan skulle resa hem från Stockholm är intressant. Skulle han ha rest tillsammans med Williamson? – Den första mars
1986 tog han vanligt flyg från Arlanda, där åkte han fast, han fastnade på bilden, ett bevis att även han var här i Stockholm. Det
hade hänt någonting mellan Eugene de Kock och Craig Williamson, eftersom han avslöjade för sanningskommissionen att det var
Craig Williamson som planerade mordet på Palme och A. White som sköt honom. Han försvarade Allen. Varför avslöjade han
operationen Slingervel, som var ett hyperhemligt uppdrag som bara några få kände till i början? Hela presidenten Bothas
säkerhetsverksamhet föll ihop som ett korthus. Självklart var att även Allen förnekade att han varit i Stockholm över huvud taget..

”Statschefen, nu har jag lagt fram en förkortad version av mordet
på er statsminister. Det finns gott om bevis för att det var
sydafrikaner som låg bakom mordet. Hur kommer det sig att
utländska agenter opererar i kungariket Sverige med
svenskarnas, Uppsalagruppens hjälp och att ni som statschef inte
känner till det? Hur är det med rikets säkerhet?”

”Kommissarie Columbo, hur länge ska ni fortsätta det
här? Tänker Ni bo i mitt gästrum? Vi har nu en mycket
duktig Palmegrupp som jobbar med målet. Den ska ni
också titta på!”

”Statschefen, jag håller fullständigt med er att ni har en mycket
duktig Palmegrupp som hanterar ärendet perfekt. Jag har tittat
bakåt några år och fann följande om Palmegruppens verksamhet,
bl.a. ett besök i Sydafrika.”

"Flera av varandra oberoende källor bland Sydafrikas
politiker, rättsväsende och polis vittnar om hur dåvarande
chefen för Palmegruppen, Hans Ölvebro, och åklagaren Jan
Danielsson, när de besökte Sydafrika för att utreda
Sydafrikaspåret, närmast bad om ursäkt för att de
besvärade. De båda antydde till och med att de kommit dit
bara därför att opinionstrycket i Sverige krävde det. De sa
att de redan visste vem som mördade Olof Palme (Christer
Pettersson). En källa berättar hur Jan Danielsson läste
tidningen medan Hans Ölvebro ställde oinitierade frågor.
Ölvebro förde inga anteckningar."
”Visst, visst, det är en duktig och artig Palmegrupp som fört över
mordet på Palme till en svensk, enligt A. Whites anvisning.
Hur kommenterar statschefen den duktiga Palmegruppen?

”Nej, nej, nej, det räcker nu! Det är ju en labyrint,
varken in eller ut. Det finns många motiv och många
påpekanden, ingen vet ursprunget. Inte ni heller.”

”Statschefen, vi närmar oss slutet. Nu ska ni få se en sak som
ingen hittills tänkte på.”

Det är känt att Olof Palme, innan han gick på bio, skickade iväg livvakterna och att han inte tog på sig någon skyddsväst. Han
visste att han skulle dödas enligt påven Johannes Paulus II:s beslut, eftersom han inte tog på sig ansvaret att det var han som
gav order att döda judegossen Tibor E under sin regeringstid 1971. Han var alltså oskyldig i detta sammanhang. Som bevis på
sin oskuld var han på ödesdagen obeväpnad, utan livvakter och utan skyddsväst. Det här kan vi jämföra med Pontius Pilatus
handtvättning. – I detta fall är det inte mördaren som räknas i första hand, utan den som gav order att mörda Olof Palme och
den som godkände mordet på honom i Sverige. I praktiken betyder det att påvestolen och CIA låg bakom mordet på både
Palme och judegossen Tibor E. På detta sätt faller Palme bort från denna anklagelse i den absolut tysta och mörka kristna
världen.
Se länken Industri, Översteprästen Kajafas testamente, sidorna 1 - 9 och Att erövra rymden III, final, sidorna 76 - 104)

”Vet ni vad Palmes beslut att gå på bio utan livvakter och
skyddsväst i samband med mordet betyder? Varför gjorde han
så? Vad ville han bevisa?”

”Nej, det har jag ingen aning om. Hur kom ni på detta?
För mig är det ofattbart. I allmänhet brukar man ju
skydda sitt liv, men vad Palme ville bevisa vet jag
inte.”

”Nu, när den kristna religionen snart når sitt slut, vill man inom
kristendomens topp ge en förklaring till varför detta händer. Helt
enkelt valde man att påstå att statsministern gav order att mörda
judegossen Tibor E, (den världslige Messias), den ursprungliga
Messias, alltså nr. 1. Dessutom skulle en svensk mörda en
statsminister, så att hela misslyckandet skulle fastna på
Kungariket Sverige. Eftersom T. Keménys faderskapsärende var
totalt okänt, kunde Palme inte försvara sig mot påvens beslut.
Det enda han kunde göra var att dö oskyldig utan skyddsväst,
vilket vi kan jämföra med Pilatus handtvättning. Man brukar
säga att historien upprepar sig.
På det sättet räddade Palme Sverige som nation, men inte
monarkin.
Statschefen, det är Ni som är ansvarig i Sverige för alla brott
som utfördes i samband med T. Keménys faderskapsärende,
mordet på judegossen Tibor E och Olof Palme, eftersom utan
svenskt tillstånd kan inte utländska kriminella spioner och ligor
operera i Sverige. I Palmes fall var det den s.k. Uppsalagruppen
som Ni kände väl till, som hjälpte afrikanerna, eftersom Uppsala
är ett biskops- och ärkebiskopsställe inom Svenska kyrkan. Men
det där V-tecknet skulle gälla enbart er, eller hur?
Jag hoppas att Ni läser Bibeln också, och kan hitta detta i Dan.
9:26: ”Men efter de sextiotvå veckorna skall en som är
smord (Messias) förgöras, utan att någon efterföljer honom.”
Och detta känner ni väl till, eftersom det var andra gången det
skedde här i Stockholm, eller hur? Det är ett faktum.”

”Columbo, jag är svarslös. Ni måste lämna mig i fred.
Jag orkar inte längre, ni måste lämna mig.”

”En sak är klar och tydlig, Ni är Kungariket Sveriges statschef,
och ni får all information om vad som händer i landet. Ni har ett
ansvar som berör landet. Ni har gått för långt utanför gränsen,
alltså till den mörka världen.”

”Kommissarie Columbo, jag har inte tid med er längre,
nu upprepar jag att ni måste gå omedelbart.”

”O.K, nu går jag. Det var trevligt att träffas.”

”Ursäkta mig ännu en gång. Just nu kom jag på en mycket viktig
sak. Jag har ett mycket starkt bevis som talar emot er. Beviset
kom från ett oväntat håll. Det kom faktiskt från påvestolen
genom kvällens påskmässa. Jag själv blev också förvånad.”

Påven Franciskus, Peterskyrkan, Vatikanen, den 11 april 2020.
kvällens påskmässa

Aposteln Petrus pekar mot ljuset.

Den ursprungliga Messias, bredvid honom Alfa-Omega i form av ett kors

Messias 2, Alfa-Omega i
form av ett kors.
Alfa är en kombination av
bokstäverna M och A.
M=hybrid.

Messias 2, utan korsfästelse och
uppståndelse från de döda

Messias 1

Messias 2, kors i form av AlfaOmega, budskap:
11 april 2020

Messias 2, Svart Madonna/drottning Helena och hennes
son Izates II/Jesus. Korset vid Jesus är tomt - Messias 2

Evangelisten Lukas målning: Drottning Helena och hennes
son Izates II. – Svarta Madonnan (2) och Jesus (2)
Den sista påven, Franciskus, budskap är tydligt för dem som känner till kristendomens historia. Ingen korsfästelse, ingen uppståndelse.
Messias 2/Lammet på ett kors i form av Alfa-Omega. Budskapet sändes ut över hela den kristna världen, den 11 april 2020 från påskmässan i
Vatikanen i en tom kyrka. Under mässans gång upprepade påven flera gånger att Guds lamm ska ta bort världens synd, alltså kommer
frälsningen snart. Se Industri, Väduren, Bocken och ändens tid, sidorna 12 - 18. 16. Jesus sade: ”Människor kanske tror att jag har kommit
att bringa frid i världen. De vet inte att jag har kommit för att bringa söndring i världen, eld, svärd och krig.”

”Ni påstår att Ni är kristen och arbetar flitigt ihop med påvestolen. Ni borde förstå påvens nya budskap, bl.a. Alfa-Omega i
form av ett kors. I detta tecken finns bland annat Palmes dolda
fall. Förstår Ni inte?”
”Återigen massor av tunga kulor som träffar mig. Ni
får ställa frågorna till ärkebiskopen, hon borde förstå.
En jätteröra har uppstått i min hjärna, så jag kan inte
besvara frågorna. Columbo, låt mig vara i fred!”

”Jag förstår er, statschefen. I detta kungarike får ni begå vilket
brott som helst utan att ställas till svars. Men nu när ni ser
resultatet av alla brott ni begått, vill man inte längre tänka på
händelserna, eller den tiden som gått.
Ni har hela tiden och i vissa sammanhang refererat till er anfader
Carl IV Johan. Innan han dog sa han följande:
”Republikan både av princip och övertygelse vill jag till min
dödsstund bekämpa alla rojalister.
”Man studere vår historia från Odens till våra dagar och säge
mig, om icke den skandinaviska halvön är av någon vikt i
vågskålen av världens skickelser”.
Det här sista budskapet från honom förstår ni säkert, det är en sista
kula från er anfader. – Även han lämnade kristendomen.
Förresten, ni är en kopia av er anfader, eller hur?”
”Jag har ingenting att tillägga. Det var hans sista ord.
Jag är Kungariket Sveriges statschef och det finns
ganska många omkring mig så jag är inte ensam. Man
vänder nästa blad precis som när man läser en tidning.
Ett nytt blad, sedan går man vidare….”

Grå häst
(Skimmel)

”Men, hur som helst, ni läser också Bibeln? Ni vet
vem Jakob var, och ni kommer ihåg vad han sa till
sin son Dan innan han dog?”
I Mos, 49 - 15
Jakob välsignar sin son Dan.
”Dan skall skaffa rätt åt sitt folk, han såväl som någon av Israels
(Jacobs) stammar. Dan skall vara en orm (hjortorm) på vägen, en
huggorm på stigen, en som biter hästen i foten, så att ryttaren
faller baklänges av.”
Nu har man kommit till sista bladet, den här förutsägelsen av
Jakob gäller nu i ändens tid. Danmark är Dans avkomlingar.
Se vidare Industri, Att erövra rymden III, final, sidorna 108 109, Den sjunkna fiskebåten, sidorna 47 – 52, samt Människans
testamente, sidorna 14 - 18.

”Statschefen, jag brukar hålla vad jag lovar. Nu är jag klar med
Palmemordet och nu går jag, lämnar jag er för gott och reser hem
till min fru för att aldrig mera återkomma till er. Adjö.”

Till minne av Kommissarie Columbo
Den 28 februari 1986 var jag hos min väninna från Åbo, som jag hade en
mycket god relation med i cirka 15 år. Då arbetade jag hos Ahlsell VVS
AB i Hammarbyhamnen och efter jobbet varje fredag åkte jag hem till
henne, till Farsta. Hon var en mycket intelligent kvinna och vi hade en
del intressanta diskussioner.

Till minne av Peter Falk/Kommissarie Columbo, en
staty i Budapest, Ungern. Hans vapen var mänsklig
kunskap. Han spelade Columbo i 69 avsnitt (2003)
och den 23 juni 2011 gick han och kommissarie
Columbo bort.

Den kvällen, 28 februari 1986, glömmer jag aldrig. Vi lyssnade på
radion och hörde att statsminister Olof Palme var skjuten. Nyheten kom
som en blixt från klar himmel. Frågan var varför och av vem? Sedan
fick vi höra att mördaren redan lämnat landet.
Vad jag inte visste då var att mordet på Palme löser man inte på 34 år.
Det finns ett antal böcker som handlar om Olof Palmes mord och
utpekade mördare; varje bok har sitt motiv. Sydafrikaspåret pekar ut vem
som sköt Palme. Man kan ge beröm till alla som forskat efter orsaken till
Palmes mord, de har kommit åt massor av dokument som bevis i
ärendet.

Vi kan kort sammanfattat att svensken inte sover, medan Palmegruppen sover djupt och har mardrömmar. Själv funderade jag
också på vilket sätt jag skulle kunna vara med att lägga fram allt jag själv känner till om mordet på Palme, men inte i form av en
bok. Morden på judegossen Tibor E och Olof Palme är tunga, mörka, kriminella handlingar av yrkesmän och organisationer. På
film och Tv finns massor av detektiver som löser kriminalgåtor på olika sätt, även med våld och mord. I vårt fall behövs en
mänsklig detektiv, en kommissarie som uppträder med kunskap som vapen, en som är känd över hela världen och löser
mordgåtor på ett mänskligt sätt genom sin kunskap. En sådan tv-serie var Kommissarie Columbo med Peter Falk i huvudrollen.
Jag funderade på en kombination av vårt fall (min pappas faderskapsärende och mordet på Olof Palme) och kommissarie
Columbo. Min pappas faderskapsärende är jordens största fall och mordet på Olof Palme är Sveriges mest kända brott. På det
sättet kunde jag kombinera ihop vårt ärende med kommissarie Columbo, och lägga ärendets fakta i hans hand, på ett symboliskt
sätt. Så blev det Kommissarie Columbo och mordet på Olof Palme. Det är en diktad dialog mellan Columbo och statschefen,
kungen, alltså ett minne av kommissarie Columbo/Peter Falk, ett mänskligt föredöme för hela världen: ”Tänk först och handla
mänskligt därefter.” Se Industri, Turinsvepningen Mysteriernas mysterium, sidorna 2 - 3.

Palmeutredningen läggs ner den 10 juni 2020
Vid en presskonferens pekade chefsåklagare Krister Pettersson ut Skandiamannen Stig Engström som skyldig till mordet på
Olof Palme. Bevis saknas, mordvapen finns inte, motiv finns inte heller och Engström passar inte in i mördarens roll. Eftersom
Engström är död läggs Palmeutredningen ner.
Vi går kort tillbaka till händelsernas centrum den 28 februari 1986 och följer Palmes sista arbetsdag, den dag som skulle sluta i
tragedi för familjen Palme. Han spelade först tennis med en god vän vid Östermalms idrottsplats. Därefter skjutsades han av
SÄPO-personal till Rosenbad och Regeringskansliet. Dagen fylldes med möten, bland annat träffade han Iraks och Norges
ambassadörer. En intervju var inbokad med tidningen Statsanställd. När fotografen efteråt skulle ta några bilder, ombads Palme
att ställa sig i fönstret men, han avböjde med motiveringen ”Man vet aldrig vad som finns därute.” Denna replik, som senare
blev klassisk, hängde enligt fotografen kvar i luften som en slags ödesmättad stämning under resten av samtalet. Det blev inga
fler fotografier på Palme. Den sista bilden låg förborgad i kamerans mörka inre. Utanför Palmes bostad i Gamla stan såg Lisbet
Palme genom fönstret att några okända män uppehöll sig utanför lägenheten före mordet. Kl.18.15 lämnade han sin arbetsplats
för att aldrig mer återvända. Det fanns någon därute som inte ville honom väl.
Den här var Palmes sista dag på sin arbetsplats, det framkommer mycket tydligt att Palme kände sig förföljd av okända.
Det mest märkliga den dagen är kvällsbesöket på bio. Vems idé var det att gå på bio? Var det Lisbets idé eller Mårtens flickväns
idé? Hur föddes idén om ett biobesök på kvällen? Varken Palme eller sonen Mårten kände till biobesöket i början. Var det
superspionen Craig Williamson som skickade förslaget till biobesöket genom Uppsalagruppen, antingen till en som kände
Lisbet Palme eller en som kände Mårtens flickvän? Samtidigt arbetade Stig Engström på Skandia på Sveavägen och hade ingen
aning om vad familjen Palme sysslade med. Craig Williamson och hans team bevakade Olof Palme och hans familj under en
vecka och tiden var nästan ute för att genomföra uppdraget. Biografen Grand var det bästa alternativet för Craig Williamson,
att familjen Palme skulle gå dit. Här har vi kärnan. Att mörda en statsminister är inte så enkelt. Det krävs en noggrann planering
med kontakter världen över. Förutom CIA och Sydafrika deltog Chile/DINA i operationen mot Palme enligt vissa källor. I
Sydafrikanska dokument har fastslagits att vapnet skulle hämtas från Bonn, Västtyskland, utan att namnge personer.
Förmodligen var det två yrkesmördare från säkerhetstjänsten DINA, MICHAEL TOWNLEY och RT, som fick hämta vapnet
från Bonn.
Enligt JARA RIOSECO ankom Michael Townley och RT med flyg från Santiago, Chile till Bonn, Västtyskland. Där vistades de
på den chilenska ambassaden. Efter cirka 15 dagar lämnade männen Bonn med flyg och reste till Kastrup, Danmark. Där såg
JARAs "källa" de två männen, när de tog flyget till Stockholm. I Stockholm gick männen under jorden. Troligen på chilenska
ambassaden.
Om vi tittar närmare på Operatör 1, Roy Allens faktura ställd till Craig Williamson, ser vi att han kom från Holland till
Danmark den 26 februari 1986 och dagen därpå, 27 februari, reste han till Stockholm, hotell Wellington. Skulle Townley och
RT träffa R. Allen i Danmark och överlämna vapnet till honom där?

Efter det att Allen sköt Palme fick han hjälp på sin flyktväg av en som befann
sig i närheten och som medverkade i Uppsalagruppen. Hans uppdrag var att
köra Allen till Bromma, därmed lämnade Allen Sverige och tog med sig vapnet.
Det är väl känt att den som uppehåll sig nära mordplatsen var den s.k. 33åringen, Victor Gunnarsson. Enligt en källa var han med i Uppsalagruppen och
kände till planeringen av mordet på Palme. Sedan hände märkvärdiga saker,
bland annat erkände han att det var han som sköt Palme. Lovade han Allen att
han i fortsättningen skulle ta på sig ansvaret som den som sköt Palme? Han
gjorde det. Sedan flyttade han till USA hösten 1986, till Watauga County i
North Carolina och spred omkring sig att det var han som sköt Palme.

Michael Townley

R.T.

Dagen före julafton 1993 rapporterades Gunnarsson som försvunnen sedan flera
veckor, och i mitten av januari 1994 hittades hans nästan helt nakna kropp i
skogsområdet Deep Gap cirka 30 mil från hans lägenhet i Salisbury, North
Carolina. Han hade skjutits två gånger i huvudet med ett .22-kalibrigt skjutvapen.
Dödstillfället kunde senare fastställas till någon gång mellan 3 och 4 december
1993. En rättegång inleddes i juni 1997 mot Lamont C. Underwood, en före detta
polis, som senare fälldes för mordet på Gunnarsson och dömdes att avtjäna livstids
fängelsestraff plus 40 år på ett fängelse i North Carolina. (Står inte CIA bakom
mordet?) – Vad jag förstår visste Gunnarsson för mycket och kunde inte hålla tyst.
LC Underwood har hela tiden nekat till mordet. Han har också fått fram viktiga
vittnen som aldrig hördes i rättegången och detta har fått medborgarrättsorganisationen att ta upp fallet. Underwood skulle ha avrättat Gunnarsson med
två skott sedan han kidnappat honom från bostaden i Salisbury den 4 december
1993. Om LC Underwood inte mördade Gunnarsson, Vem gjorde det? CIA? Vem
är Gunnarssons mördare, vem sköt honom i bakhåll, bakifrån?

Åke Lennart Victor Gunnarsson
Han togs in för förhör en första gång 8
mars men frigavs samma kväll. Ett
nytt förhör hölls 12 mars, och 17 mars
beslöt åklagaren att begära honom
häktad men han släpptes på fri fot 11
april 1986, eftersom inga bevis fanns
mot honom som Palmemördare.
-DÖD-

Christer Petterson
Polisen var säker på att det var han
som sköt Palme. Tingsrätten friade
honom. I detta sammanhang var
han oskyldig.
-DÖD-

Åke Lennart Victor Gunnarsson som sköt
Palme
Å Åke

Stig Folke Wilhelm Engström
Parallellt med Palmemordet jobbade
han över på Skandia för att tjäna
pengar till skidsemester och hade
ingen aning om mordet på Olof Palme.
Den 10 juni 2020 förklarade åklagaren
att det var Engström som sköt Palme.
-DÖD-

Mordet på Olof Palme var ett mycket speciellt fall. Palme var ju statsminister 1971 när judegossen Tibor E. mördades. Men det var inte han
som gav order att ta bort gossebarnet. Vi vet att alla sydafrikaner som var misstänkta i mordfallet nekade till att över huvud taget varit i
Sverige. Den enda som erkände att han var Palmes mördare var VG, som befann sig i närheten när operatör 1 sköt Palme. Det är mycket
som talar för att VG inte visste att motivet till Palmemordet var religiöst. Han kände inte till vem Palme var, annars skulle han inte ha tagit
på sig ett mord han inte begått. Det var meningen att skapa kaos, en labyrint kring Palmemordet. Allt skulle försvinna i detta kaos, mordet
skulle inte heller officiellt klaras upp. När det gäller åklagaren och Engström är det Sveriges genom tiderna värsta tjänstemissbruk och
brott. Det är hans problem att förklara varför en totalt oskyldig människa är Palmes mördare. Åklagaren bör rätta till sitt beslut och frikänna
Engström.
Dessutom kan vi hänvisa till astrologi, som är en urgammal vetenskap och ganska svår att förstå. Vilka svar kan astrologin kan ge oss om
mordet på Palme?

Månen-Pluto-Ascendent
Kombinationen Månen-Pluto-Ascendent är en känslostark kombination där motiven bakom handlingar är dolda. Vid mordet
av Palme låg Pluto och månen just dolda i tolfte huset och hade en tendens att dra till sig dolda fiender. Månen står för det
kvinnliga och Pluto visar på det dolda arvet av djuppsykologiska trauman.
Av astrologin får vi svaret att allt som hände vid Palmemordet är dolt: motivet, mördaren, organisationen och mörkläggningen
i 34 år från Palmegruppen. Det finns ytterligare ett ärende som är mörklagt i Sverige: min pappas faderskapsärende.
Palmemordet sammanfaller med min fars faderskapsärende och är därför dolt.
Det största problemet är att de inblandade inte tog kontakt med min far för att diskutera, finna en lösning. Jag är säker på att
det hela inte skulle ha slutat så här. I hans faderskapsärende är det han som bestämmer. I ett faderskapsärende som berör en
högre värld och som gäller förlängning av liv och hög kunskap, är det behörighet som räknas, inte makt och pengar.

De viktigaste personerna som
de kristna evangelierna
grundar sig på
Se länkarna
”Att erövra rymden III, final” sidorna 78-96.
Människan/Människosonen/tusenkonstnären/husbyggaren/timmermannen Iosef och dess faderskapsärende. Josefs enfödde son
var Tomas. Josef var gift med Maria från Armenien och hade två barn, en son Tomas och en dotter. Hela familjen kom från
Armenien

1

Juden Immanuel/Josef jr, son till judinnan Maria, fosterson till timmermannen Josef. Han född i Betlehem, korsfästes
och begravdes i Jerusalem i Davids stad. Han var gift med judinnan Maria från Magdala och hade två barn en son och en
dotter i äktenskapet. Han var alltså den förste att sprida sitt budskap, alltså nr. 1.

2

Izates II/Jesus, son till drottning Helena i Adiabene kungahus. Hans mor Helena var dotter till Julius Caesar och som var släkt
med timmermannen Josef. Han var gift med Symmacho från Characene och hade en dotter. Han tog över Immanuels identitet
och även han förkunnade sitt budskap, men i den dolda. Han gjorde sin himmelsresa. Dessa två som evangelierna skriver om.
Han var den andra förkunnaren och blev nr.2.

3

Johannes Marcus. Födelsedatum är okänd, förmodligen 2 eller 3 f.v.t Hans mor hette också Maria av grekiskt ursprung Han
tillhörde en mycket rik familj och han antogs vara jude med grekiskt härkomst, men levde utanför judarna. Han var ogift och
förkunnade sitt budskap framförallt utanför Jerusalem bl.a. i Egypten. Han var den tredje förkunnaren och fick nr.3 i ordningen.

1
Se länken Industri,
”Den sjunkna fiskebåten”
sidorna 47-50

2

3

Dubbelstjärnesystem som är orsaken till de globala katastroferna av olika kända slag
Nostradamus - Quatrains

Century 2, Quatrain 41
Den stora stjärnan skall brinna i sju dagar,
Molnet skall framkalla två solar:
Den stora besten skall yla hela natten
När den store påven skall byta land.

En fullständig träff av
Nostradamus redan under
1600-talet.

Enok/Utnapisthim, Sumer
Lameks enfödde son
Kapitel X, 1-29:

Daniel/Baltazár
Babylon, Babylonien,
Persien

Tomas/Tamás,
Toma bar Yehosef
Armenien, Nazaret, Palestina
Timmermannen Josefs enfödde son

Kemény, Szabolcs József
Magyarország, Baja
Stockholm, Sverige
Tibor Keménys enfödde son

Och jag, Enoch, jag ensam såg bilden af all tings slut. Aldrig skall någon mensklig varelse se det, såsom jag såg
det. Se motsvarande syn, länken vetenskap ””Svarta hålets hemlighet” sidorna 3-6.

Ändens tid
Dan, 12:4 och 12:13

Slutligen:
5, Jesus sade: ”Lär känna det som finns
framför era ögon, och det som är fördolt
för er skall bli uppenbarat. Ty inget är
fördolt som inte skall uppenbaras, och
Tomas/Tamás,
Kemény,
inget är begravt
somSzabolcs
inte skallJózsef
uppväckas
Toma bar Yehosef
Bajasom är
igen”. - ÄvenMagyarország,
Jesus ville att allt
Armenien, Nazaret, Palestinafördolt skall komma
Stockholm,
Sverige
upp till
ytan och att
få kunskap.
Timmermannen Josefs enföddelåta
sonvärlden
Tibor
Keménys enfödde son

”/…/ Men du, Daniel, må gömma
dessa ord och försegla denna skrift
Enok/Utnapisthim,
intill
ändens tid; Sumer
många kommer attDaniel/Baltazár
Lameks
enfödde
son
rannsaka den, och insiktenMänniskan
skall Babylon,
så är Babylonien,
Kapitel
X,
1-29:
skapelsens krona – Persien
”O”
växa till.”

10. Jesus sade: ”Jag har kastat en eld

”Men
gå Enoch,
du fram
ändens
tid; af all tings slut. Aldrig skall någon menskligöver
Och jag,
jagmot
ensam
såg bilden
varelse
se det,
jag såg
världen,
och såsom
se, jag vårdar
den
Den
ursprunglige
Guden
förnekades
på
denna
planet
i
senaste
tusentals
år
sedan du har vilat,
skall
du
uppstå
till
det. Se motsvarande syn, länken vetenskap ””Svarta hålets hemlighet”
3-6. upp”. 16. Jesus
tills sidorna
den flammar
din del, vid dagarnas ände. /…/”
sade: ”Människor kanske tror att jag
har kommit att bringa frid i världen.
De vet inte att jag har kommit för att
bringa söndring i världen, eld, svärd
och krig.”

Tibor E och jag, Szabolcs/ Josef
Foto: Tibor Kemény 1964
Stockholm

Michelangelo, Daniel, Sixtinska kapellet,
Rom, 1511

18

Tibor E och jag, Szabolcs/ Josef
Foto: Tibor Kemény 1964
Stockholm

