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Protokoll fört vid förhör med PETTERSSONz

Carl Gustav Christer f. 470423—1093.

Förhöret hållet i rikskriminalen rotel
A-2:s lokaler, 1988-12-14 med början
klockan 18.00.
Christer Pettersson har hämtats till för-
hör efter beslut av chefsåklagare
Anders Helin.
Förhörsledare: Krkom Jerker Söderblom

och krinsp Ingvar Kjellvås.
Pettersson biträdes under Förhöret av

advokat Arne Liljeros.
Förhöret indikteras på band.

Förhöret avser komplettering beträffande mordet på statsminister Olof

Palme och Christer underrättas inledningsvis om att de delgivna misstankarna

mot honom kvarstår.

Beträffande den man som Christer i första förhöret har beskrivit som mannen

med det vita håret, som han träffade på spelklubben Oxen, så har han att

berätta om denna att han är 47 - 48 år. Han har träffat honom vid fyra,

till fem tillfällen under åren 1983 - 1986. Bland annat på Oxen och hemma

hos Sigge Cedergren. Han beskriver mannen att det är en svensk med Stock-

holmsdialekt, en längd av cirka 175 cm, ordinär kroppsbyggnad. Hårfärgen

är som tidigare beskrivet ljus, rent viu:och var ganska kortklippt. Tjock-

leken på håret betecknar Christer om att det var ganska tjockt och rakt.

Ansiktsformen var markerade kinder och ögonen är mörka och mannen har en

så kallad genomträngande blick. Hakan är något markerad och han har friska

% tänder. Christer har aldrig sett att mannen skulle ha skägg och ej heller

i iklädd glasögon. De gånger som Christer har sammanträffat med denna man

så har han varit iklädd en midjelång, svart skinnjacka av tunnare modell

och av bättre kvalite. Sannolikt hade mannen den skinnjackan även den 28

() februari 1986.
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Beträffande mannens byxor, skor och liknande har Christer icke någon minnes- ,

bild av detta. Han kan ej heller säga att mannen skulle ha någon tatuering
som var synlig och han har ej heller lagt märke till andra födelsemärken,

ärr eller liknande saker som ska medhjälpa till att få mannen identifierad.
Han säger dock att säkert kan Sigge Cedergren vara oss behjälplig med

identiferingen av denna man.

Christer tillägger att i samband med en fotokonfrontation som ska hållas
med honom vid förhörstillfället så finns den mannen bland fotona som

kommer att förevisas honom, så är han helt säker på att han kommer att
kunna peka ut mannen ifråga.

Därmed övergår vi till en fotokonfrontation. KtUbbw OXWS
(”60913me

Christer har gått igenom 50 kort som har förevisats honom och han har

avverkat fotografierna i rask takt och vid första gengomgången så fastnar
han vid bild nr. 27 och säger att det möjligtvis skulle kunna vara honom,

i efterhand blir han dock något säkrare, men fortsätter sedan att titta på

bilderna fram till bild nr. 50 och vill sedan återgå till bild nr. 27

och säger då att "det är han, det måste vara han."Den enda skillnaden
är att när han har sett honom så har han haft ett betydligt mera vårdat,
kammat hår, än vad som förekommer på bilden. Han tillägger också att det

kan inte finnas två människor som kan vara så pass lika som den här mannen

är med den personen som han bedömmer var vid spelklubben Oxen den aktuella
kvällen.

Christer upplyses om att personen som han har pekat ut heter Reine Jansson

och han säger då "stämmer precis, Reije. Reije är namnet.". Han har hört
det namnet på honom tidigare.

Förhöret övergår nu till att Christer ordentligt ska redogöra för sin um-

gängeskrets i anslutning till 1985 eller åren dessförinnan och han utgår
då ifrån den tidpunkten i början på 1983, då han frigavs från fängelset
och någon gång i maj 1983 så fick han jobb via kommunen på en ungdomsgård

O
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och lärde där känna Mikael Larsson och en person vid namn aliasnamnet
Lagge, i efternamn Lagerkvist. Dessa två personer var i princip endast
arbetskamrater till Christer, men via dessa två så fick han kontakt med en
person som heter Ulf Spinnars och en annan person som heter Anders Holmgvist.

Han har sedan 1983 i maj, i princip dagligen, umgåtts med både Ulf Spinnars
och Anders Holmqvist och han nämner här att han ofta eller varje vardag
ringer till Anders Holmqvist, eller också ringer Anders Holmqvist honom,
vid halv åtta—tiden på vardagmorgnarna och därefter träffas de 1 Centrum,
vid 09.30 — 10.00 tiden.

Christer vill här påpeka att han betecknar Ulf Spinnars och Anders Holm-
qvist som hans socialt bästa kamrater.

Via Ulf Spinnars så har Christer blivit bekant med en person vid namn

Ehrling 0fstad, som också bor i Sollentuna och året för sammanträffandet
var 1984—85. Enligt Christer så brukar den här Ehrling komma upp till
honom ibland på kvällarna och de kan ta ett parti kort. Christer betecknar
Ehrling som en ganska orolig person och han kan resa sig och försvinna
ifrån lägenheten, ibland ganska oförklarligt. Umgänget med Ehrling är
enligt Christer lite till och från ibland.

Christers närmaste granne, som heter Stig Gustavsson och som han kallar
skämtsamt för "morfar", träffar Christer så gott som varje dag och det
brukar oftast ske tidigt på förmiddagen eller också på kvällarna. Van-
ligtvis så träffas de både på morgnar och kvällar.

Stig Gustavsson har Christer känt sedan mitten på 1983 och Christer till—
lägger att Stig Gustavsson flyttade in några månader efter Christer i
lägenheten. Christer flyttade själv till adressen i januari 1983 i
samband med frigivandet från fängelset.

Nästa person som Christer nämner är den tidigare omnämnda Sigge Cedergren
och Christer säger att han lärde känna honom 1978, men började att umgås
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med honom mera flitigt under åren 1983 och fram till dess att Sigge Cedergren
blev gripen av polisen i augusti 1986.

Under den tiden, 1983 till augusti 1986, så anser Christer att han minst
en gång i veckan har umgåtts och träffat Sigge Cedergren.

Nästa person som Christer nämner är en person vid namn Kjell Fernberg.
Honom lärde Christer känna genom Sigge Cedergren i samband med att Sigge
Cedergren och Kjelle Fernberg var på Solvalla travet och spelade till-
sammans och det var under åren 1983 till 1984 som Sigge sammanförde dem.

Förhörsledaren tillfrågar Christer om hans eventuella bekantskap med en
person vid namn Lars Tingström och säger då att honom lärde han känna
i Kumlafängelset 1980, men han försvann efter en tid. De skildes åt inom
fängelsevärlden och den 11 december 1983 så blev Christer uppringd av en

&
annan god vän, vid namn Harri Mikalinna, och denne Harri uppgav för Christer
att han var hemma hos en bekant till Christer, vid namn Lars Tingström
och därefter överlämnades telefonluren till Lars Tingström och Christer och
han började då att prata. Det blev också då bestämt att dagen därpå så
skulle de tre_tillsammans gå och äta julbord inne i Stockholm, vilket också
skedde. Dagen därpå så åkte Harri och Christer ut till Lars Tingström på
Ingarö och blev sedan kvar där. Christer säger här att han själv skulle från
den 14 december 1983 in och avtjäna ett kortare fängelsestraff och fann
då lämpligt att hålla sig borta från bostaden och blev på så vis kvar ute
på Ingarö fram till dess polisen slog till mot Lars Tingström med an—

ledning av att han anklagades för bl.a bombattentat mot åklagare Denckerts
villa i Nacka.

Tillslaget mot Lars Tingström på Ingarö skedde den 23 december 1983 och
då blev Christer medtagen till förhör till polisen och kvarhölls i fem
timmar. Det kom då upp att det var känt att Christer skulle avtjäna ett
kortare fängelsestraff, men mot sin förvåning-så blev han släppt.
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Christer har tidigare omnämnt Harri Hikalinna och det är en person som han
lärde känna redan 1975/76. Denna Harri var gift och fick 1980 en dotter
och under åren 1983 och fram till och med juli 1986, så har Christer ofta
umgåtts med Harri och hans fru ute i deras bostad i Rågsved.

Umgänget har ofta bestått i att Christer har varit barnvakt till deras,
Harri och hans frus gemensamma dotter. Sedan cirka juli, eller halvårs—
skiftet 1986 så har Christer inte träffat Harri Mikalinna.

Beträffande besöksfrekvensen hos honom under åren 1983 till 1985, så
säger han att det sannolikt två, tre dagar så var han på besök hos dem.

En annan person som Christer har lärt känna enbart på fängelse är en man
vid namn Leif Bruno Axmyr, med aliasnamn ”Myran". Honom lärde Christer känna
1979 på Hall och han har dessutom suttit tillsammans med honom på Kumla.
Myran och Christer har aldrig umgåtts utanför fängelset men däremot har
fram för allt Axmyr varit trogen brevvän med Christer. Brevväxlingen be-
står oftast i att det är Axmyr som skriver ett brev på maskin i A-4:a stor—
lek cirka en gång i månaden och därefter så, med dåligt samvete, så kan
Christer svara på brevväxlingen med något vykort eller liknande. Men han
betecknar Myran som en ärlig vän och en som han ser upp till.
Någon gång sommaren 1987 så skickade Christer brev till Axmyr och ville
då att han skulle framföra hälsningar till personer som satt på samma

fängelse som Myran. Bland annat så var det den tidigare omnämnda Lars
Tingström. Myran svarade sedan med att de andra personerna hade han fram—

fört hälsningen till, men beträffande Lars Tingström, så var detta en an—

givare av värsta sorten och att.hälsningen hade av den orsaken inte fram—

förts till honom. Christer menar här att han då besvarade Myrans brev
och skrev då att han "tog sin hand ifrån Tingström" i och med att det låg
till på detta sättet, att han var en angivare.
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Beträffande Lars Tingström så säger Christer att Tingström har skickat
— flera brev till honom, efter sommaren 1987, men att Christer har icke svarat
på Tingströms brev, utan dessa har blivit oupptagna. De ligger kvar i hans
lägenhet.

Förhöret övergår till att behandla Christers relationer till olika typer
av vapen och han säger då spontant direkt "jag har aldrig hållit i en
revolver". Han säger dock att i samband med värnplikten som han full-
gjorde vid 1—21 i Sollefteå så lärde han sig hantera en AK-a. Han har
dock aldrig varit särskilt förtjust i handeldvapen och säger sig i princip
vara rädd för att om han skulle få en sådan här revolver eller pistol, så
vet han inte riktigt hur han skulle ladda den och hur säkringar och liknande
fungerar."

På direkt fråga svarar Christer att han aldrig i hela sitt liv har hållit
en revolver i sin hand.

Beträffande pistol så svarar Christer på exakt likadant sätt. Han har aldrig
i hela sitt liv hållit i en pistol.

Christer tillfrågas om han kan skilja på funktionen pistol — kontra revolver,
och säger att det kan han icke.

Christer tillfrågas om han själv har fört in något handeldvapen, typ
revolver eller pistol i sin lägenhet. Han besvarar detta med nej.

Christer tillfrågas vidare om han känner till om någon bekant till honom
vid något tillfälle fört in någon typ av handeldvapen i Christers bostad.
Christer börjar då att berätta följande: I maj 1987 blev han uppringd av
en person vid namn Nils Göran Valter Karlsson. Denna Karlsson hade Christer
lärt känna på fängelset Kumla 1987. Karlsson berättade för Christer att han
inte hade någonstans att bo och undrade om han skulle kunna få bo hemma
hos Christer. Christer gav sitt samtyckte till detta och följaktligen kom
Nils Göran Valter Karlsson hem till Christer och började bo där. Efter en520
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fyra, fem dagar så ringde Nils Karlsson hem till sin tvillingbror, Lars—Göran
Valter Karlssonzsom bodde i Täby. Det blev också bestämt att den här Lars
Karlsson skulle komma hem och bo nos Christerdetta därför att Nils och Lars
hade inte umgåtts med varandra på flera år. De är tvillingbröder.

Beträffande umgänget med bröderna Valter Karlsson under sommaren från och
med maj 1987 så uppger Christer att de var tillsammans borta och gjorde
bilresor i Sverige. De kunde vara borta i fjorton dagar i sträck och
liknande. Den 24 augusti 1987 så fick Christer i uppdrag att åka hem till
Lars Karlssons bostad i Täby för att där hämta en transistorradio, en doku—
mentportfölj. och en postanvisning till Lars Karlsson. Lars gav Christer taxi—
pengar och Christer skötte det hela på det viset. Han hade åkte kommunalt
till Täby, inte taxi. Han hämtade de saker som Lars hade bett honom om och
begav sig sedan kommunalt tillbaka till Danderyd där han gick in på System-
bolaget och köpte sprit för taxipengarna och fortsatte sedan hem till bo—

staden. När han kom hem så var vare sig Lars eller Nils Karlsson i hans
bostad och Christer satte omgående igång med att äta mat och hade just
hällt upp en matsup och skulle till att äta då lägenheten blev "stormad"
av poliser. Christer fick omgående ganska klart för sig att bröderna Nils
och Lars Karlsson hade tydligen sysslat med någon rånverksamhet, som han
själv inte hade någon aning om och under den pågående undersökningen efter
bröderna, medan Christer fortfarande var kvar i lägenheten, så fann poliserna
en revolver hängandes i en koppartråd på hatthyllan i Christers lägenhet.
Denna revolver hade Christer aldrig sett till tidigare och måste ha hängts
på denna plats av någon utav bröderna Nils eller Lars Karlsson.

.Enligt Christer så är detta honom veterligen, det enda handeldvapen som
över huvud taget varit inne i hans lägenhet.

Christer blev medtagen och även anhållen, men blev fri dagen därpå, den 25
augusti, då han icke på något sätt har varit inblandad i bröderna Karlssons
rånverksamhet.

Christer har aldrig fått någon del av bröderna Karlssons rånarpengar.
O
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Christer tillfrågas huruvida han själx eller någon bekant till honom fört in
något gevär- eller pistol—, revolveramrunition i hans lägenhet och på detta
besvarar Christer med att så har icke »arit fallet, vad han känner till.
Christer tillfrågas om han känner en person vid namn Olof Hörkel och han

säger då spontant att under tiden han satt i fängelse under september 1986
och fram till mars 1987 så var han i december 1986 intagen på Hageby
Fångvårdsanstalt och där lärde han känna en person vid namn Olof Hörkel.

Olof Hörkel skulle mucka ifrån fängelset i december 1986 och hade ingenstans
att bo och på olika vägar så blev det bestämt att Olof Hörkel skulle få dispo—
nera Christers lägenhet i Rotebro. Christer hade själv nyckel till lägen—
heten och dessutom hade ”morfar" även nyckel och via telefon så fick ”morfar"
meddelande om vem som skulle bo i Christers lägenhet. Olof Hörkel bodde
i lägenheten tillsammans med sin fästmö Marie Niskanen fram till 15 mars
1987, då han stack ifrån lägenheten och lämnade enbart några obetalda räk—

ningar på el och liknande. Christer har därefter aldrig hört nånting från
denna Hörkel.

Christer upplyses om att Olov Hörkel i förhör uppgivit att denna anträffat
fyra, fem patroner i Christers lägenhet under december 1986 i samband med

städning och Christer ställer sig mycket frågande till detta och säger att
det enda som det skulle kunna vara frågan om är en gevärspatronslik—
nande föremål i mässing. Hylsan är försedd med en spetsig E%ågaa men

patronen är enligt Christer bara en atrapp.

Christer tillfrågas om han har något pennställ hemma i lägenheten och han
säger att han inte har detta, men däremot så har han brevställ där han för-
varar ett QDAtal tuschspetsar till så kallade tuschpennor. Beträffande
de angivna fyra, fem patronerna att dessa skulle kunna förvaras i anslut-
ning till detta brevställ så säger Christer att han ställer sig helt oför-
ståegde till detta.
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Christer tillfrågas om han i sin bekantskap har en person som är känd under
namnet Lars Olof Pertti Lind, men detta Förnekar Christer bestämt och
säger att någon sådan person med detta namnet känner han inte.

Då förhörsledaren påpekar att denna Lind eventuellt ska ha samröre med
organisationen BSS så hajar Christer till direkt och säger; "Jaha ni menar
Lasse Lind" och han Förstår direkt vilken person som avses. Christer känner
till att denna Lasse Lind bland annat brukar tala i radio varje onsdag.
Denna Lasse Lind är ingen person som Christer känner närmare utan han har
träffat honom någon gång då och då och oftast ytterst sällan, i närheten
av centrum. Denna Lasse Lind har enligt Christer gett uttryck för att han
tycker väldigt illa om judar och sagt att dessa infilterar hela världen.

För något år sedan, i samband med Karl den tolftes dödsdag, så erinrar sig
Christer att han/99 sett denna Lasse Lind med megafon vid Östermalstorg
i samband med en demonstration för och emot Karl den tolfte och vad som har
med detta göra.

Christer ger här uttryck för att detta är ingenting som han på något sätt
sympatiserar med. Han säger sig själv icke vara någon rashatare eller
liknande. Christer tillfrågas om han eventuellt kan ha några nazistiska
sympatier men säger att det har han icke utan tvärtom motsatsen.

Christer nämner här en person vid namn Johnny Farbrink, som han lärt känna
på kriminalvårdsanstalten Hall under år 1978/79 och säger att detta var
en person med nazistiska sympatier. Bland annat så framgick det ofta i
samband med att de tränade tillsammans (skivstång) och då kunde ofta
Farbrink utbrista i "en till för Adolf" och liknande. Christer hade vid
något tillfälle sagt emot Farbrink beträffande hans sympatier på så sätt
att Johnny Farbrink hade blivit mållös. Christer tillfrågas om han i sin
bostad vid något tillfälle haft dekaler eller symboler med nazistisk'inne—
börd. Detta förnekar Christer att det har han aldrig haft. Han anger att
han även icke haft några sådana dekaler eller symboler som på något sätt
skulle kunna ha förväxlats med nazistiska sympatier.
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Christer tillfrågas om han vid något tillfälle skulle kunna uttrycka sådana
saker som att den svenska rasen ska hållas ren eller liknande, men detta
förnekar Christer. Det har han aldrig sagt.

Christer tillfrågas om han känt eller gett uttryck för hat emot svenska
myndigheter, svenska politiker och liknande. Han säger att han har inget
hat och hyser inget hat vare sig mot poliser eller myndigheter eller lik—
nande i Sverige.

Beträffande Christers förhållande till kvinnor så börjar han med att nämna
att han har inte så särskilt regelbundna förhållanden med kvinnor, men
räknar från nu och tillbaka i tiden så hade han i december 1987 ett för—
hållande med en kvinna som heter Ann-Christin Fredriksson. Hon sitter för
närvarande intagen på Nyköpings fångvårdsanstalt och de hörs med jämna
mellanrum, men har i dag icke något förhållande.

Dessförinnan så går tiden till ett stadigt förhållande med en annan kvinna
ända fram till hösten 1984 då han var tillsammans med en kvinna vid
namn AgnetaAdelholt. Umgänget pågick som tidigare omnämnts under fyra måna-
der och förhållandet tog slut den 19 december 1984.)

Beträffande Agneta så säger-Christer att detta är den enda kvinna som han
har varit riktigt kär i och att deras förhållande bröts gjorde honom

ordentligt ledsen.

Denna Agneta bodde i Katrineholm och Christer fick göra många resor mellan
Stockholm och Katrineholm i samband med att de umgicks. Kvinnan hade i
samband med att Krister umgicks med henne två stycken barn och han känner
på omvägar till att hon nu har fått ytterligare ett barn.

Christer nämner sedan att han redan 1969 lärde känna en kvinna vid namn
13 Astrid Torénz men de var ifrån varandra och hade inte setts på 16 år. Christer
»? tror att det var på skärtorsdagen 1985 eller eventuellt 1986 som han av en

ren slump stötte samman med henne på Stockholms Central. Sannolikt var det
å() skärtorsdagen 1985 som detta hände.
%

' ' lfylls ej om blanketten används som fortsättningsblad. Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)
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Under åren 1971 till 1975 så bodde Christer ihop med en person under äkten—

skapsliknande förmer och hennes manmär Inga-Lill Mzrberg. Inga-Lill Myrberg
"ar bosatt i Katrineholm och under den tiden bodde då också följaktligen
äEhrister hos henne och jobbade då på SKF:s gjuteri Katrineholm.

il samband med att han dömdes till 1 % års straff i juli 1975 så dömdes
Christer till fängelse i 1 år och 6 mån. Han och Inga—Lill hade kontakt
,under fängelsetiden och ända fram till februari 1976, då hon med ett brev
bröt förbindelsen med honom och angav som orsak att hon inte orkade med
att besöka honom på fängelset framledes, men hon skrev i samma brev att
hon om fem år skulle höra av sig till honom, vilket hon också gjorde med

en hälsning den 1 maj 1981. *

Christer frigavs i januari 1983 och i samband med detta kontaktade han
Inga-Lill och de umgicks under helger i augusti/september 1983. Han ändrar
sig och säger att det var under hela hösten 1983, men därefter har kontakterna
iellan honom och Inga—Lill varit sporadiska och han känner nu till att hon
har gift sig med en turk.

Advokat Liljeros ställer en fråga beträffande Christers politiska hem-
vist och Christer säger att det är ingen hemlighet utan han har röstat på
socialdemokraterna och han är socialdemokrat.

Beträffande sista valet hösten 1988 så besökte han vallokalen tillsammans
med "morfar” och bägge två tog enbart valsedlar ifrån socialdemokratiska
utdelaren utanför röstlokalen och gick sedan in i vederbörande ordning och
röstade på socialdemokraterna.

'!fylls ej om blankettenanvänds som fonsättningsblad.
'

Ex 1: Till originalpärm (i nr—följd)
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Förhöret avbryts klockan 19.50 och Christer underrättas om rätten tillatt ta del av det indikterade förhöret, vilket han avböjer och under—
.rättas då om att han kommer att få ta del av förhöret när det har skrivits

ut. Han godkänner förhöret såsom det indikterats.

Klockan 20.05 underrättades Christer Pettersson i närvaro av advokat
Liljeros att biträdande riksåklagaren Axel Morath anhållit Christer
Pettersson på sannolika skäl misstänkt för mordet på statsminister Olof
Palme samt mordförsök på statsministerns hustru Lisbeth Palme i kors—
ningen_Sveavägen/Tunnelgatan i Stockholms kommun 1986—02—28, kl. 23.21.

Anhållningsskälen

Kollisionsfara. Flyktfara och att det på brottet föreligger i straff—
skala ej understigande två års fängelse.

Biträdande riksåklagaren Axel Morath har underrättat advokat Arne Liljeros
och Christer Pettersson att han förordnat jämlikt 23 kap 10 paragrafen
Rättegångsbalken att vad som uppenbarats vid förhören icke får röjas.

'Uylls ej om blanketten används som fortsättningsblad. »

EX 12 Till origmalpärm (| nr—foljd)


