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SvD gör unik liverapportering om Palmemordet
På söndag klockan 20.00 drar SvD igång en minut för minut-rapport om
timmarna som skakade Sverige – och som fortfarande är ett öppet sår.
Klockan vrids tillbaka 30 år och läsarna får följa timmarna före och efter
mordet som om det vore i realtid.
Den dramatiska historien berättas i liveformatet Scribble och kommer pågå till 01.30
med de numera historiska klockslagen som hålltider.
Stadsarkivets arkivarie Mats Hayen, som bland annat är faktainsamlare för SVT:s "Vem
tror du att du är", har gått igenom Palme-utredningens 10 000 sidor och plockat fram de
bästa vittnesmålen.
– Mats är grymt vass och kommer att ta fram de bästa vittnena minut för minut. Vi
lägger sedan förstås ut inläggen exakt den tid det skedde, säger Johan Lindberg som
ansvarar för liveproduktionen.
– Mats är otroligt vass och kommer att ta fram de bästa vittnena minut för minut. Vi
lägger sedan förstås ut inläggen exakt den tid det skedde, säger Johan Lindberg som
ansvarar för liveproduktionen.
Så här kan det låta:
20.40 - 28 feb 1986
"...då Marie Louise går och pratar och småskrattar med sin fästman kommer Olof Palme
ut ifrån en port. Han kommer ut på gatan, stannar till och småler mot Marie Louise
samtidigt som han sätter på sig sina handskar."
Sedan berättar vittnet Marie-Louise om hur hon och hennes fästman mötte paret Palme
utanför Västerlånggatan 31. Läsarna får kan också läsa delar ur hennes vittnesmål i
liverapporteringen.
Flera ljudfiler läggs också in för att förstärka närvaron:
23.28.20 (ljudfil)
“Jag kör honom till Sabbatsberg på ett par minuter bara. En skottskadad man. Kvickt.
Skott mitt i bröstkorgen och det är en känd person, kom”.
23.28.50 (ljudfil)
“Om några minuter: En man skottskadad, skjuten i bröstet”.

Så fortsätter rapporteringen i fingerad realtid. Bland annat med detta telegram:
00.20
TT skickar ut ett flashtelegram om att Palme var död. Det enda som står är: “Olof Palme
död”.
http://publish.tt-gruppen.com/wp-content/uploads/sites/2/2011/02/Palme-Flash.jpg
Mellan de klockslagen chattar Johan Lindberg med Mats Hayen om intressanta,
märkliga och upprörande omständigheter denna tragiska natt. Mot slutet av
liverapporteringen kommer också personliga minnen som SvD-läsare skickat in att
publiceras. Starka ögonblicksbilder från ett nationellt trauma.
För mer information kontakta
Johan Lindberg, produktionsansvarig SvD – 070-634 34 77
Björn Hygstedt, kommunikationschef SvD – 070-553 62 54

