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C: Inte, inte med flit i så fall. Inte med flit.
F: Det finns ingen annan sån här liten detalj...
C: Nej, nej, inte vad jag kan påminna mig alltså. Inte vad jag kan på-

minna mig, för att i_så fall är den så obetydlig så att då har jag, eller”
har så lite att betyda i praktiken så då har jag inte lagt det på minnet.
Jag har alltså inte ljugit om nån stor viktigt sak. Aldrig.

: Men du vet att vi har påpekat för dig vikten av att även små detaljer...
: Ja, just det.
..hålla dig till sanningen.

(')"nn—n

: Ja, jag har väl inte gjort det då av olika skäl alltså, som sagt var.
Det finns ju till och med folk som skäms för att dom är fattiga och jag
vet inte vad faan det kan bero på alltså, men så där vidare.

F: Om man säger så här också, har du i de här förhör som vi har hållit,
' utelämnat något som skulle vara av betydelse för oss att få veta i den
fortsatta undersökningen?

C: Nej, det kan jag inte tänka mig. Det kan jag absolut inte tänka mig. Inte
beträffande mina egna göromål och låtanden. Absolut inte.

% F: Förhöret övergår till indiktering.

Förhöret avbrytes för rast klockan 13.30.
Förhöret återupptages efter rast klockan 13.50.

*
Beträffande Tingström så har Christer i tidigare förhör uppgivit att han efter
sommaren 1987 inte haft någon kontakt med honom. Detta är, vad som framgår
av tidigare förhör en uppgift från Axmyr som gjorde att Christer inte ville

Hlunkl-Iluu

mulm

ha någon ytterligare kontakt med Tingström.

Någon gång efter sommaren 1987, då han hade fått reda på hur Tingström ivd.-Hu,

n

2
" själva verket var av Axmvr, så blev Christer kontaktad av en person som han

5337 )
(”%

tidigare icke varit i kontakt med. Denna person heter Erik Alutunoch han skrevw_—ett brev till Christer. Erik Alutun ombad Christer att ta kontakt med honom

för ett sammanträffande. Han hade hälsningar ifrån Tingström till Christer.
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Efter att ha funderat en tid, så ringde Christer upp Erik Alutun. I samtalet
blev det bestämt att de skulle träffas på Odengatan, vid en bilfirma, sanno—

likt Peugeot. Om det vid telefonsamtalet eller brevet framgick att det var ett
band som Christer skulle avlyssna, minns han ej, men det var detta som var den

egentliga hälsning ifrån Tingström. Vad bandet i sig avsåg, det känner Christer
inte till, därför att han infann sig aldrig till det avtalade mötet och

har sedan inte hört någonting ifrån Erik Alutun.

Christer erinrar sig här ganska vagt att eventuellt kom det något senare
återigen ett brev ifrån den omnämnda Erik Alutun. Detta brev gick ut på varför
Christer inte kom till den avtalade mötesplatsen. Christer besvarade aldrig detta
brev, vare sig med eget brev eller per telefon.

Enligt Christer så har det inte förekommit några andra kontakter än de

oöppnade brev som ligger i hans bostad.

*

Han uppger på frågor att han har inte besökt Tingström. Han har ej heller
haft kontakt med honom per telefon eller via ombud på något sätt.

Christer tillfrågas om han vid något tillfälle, efter sommaren 1987, har skrivit
något brev eller kort till Tingström. Han säger på detta att han har icke
något minne av att han skulle ha gjort.

I detta läge av förhöret så förevisas Christer ett beslagtaget kort. Beslaget
är gjort i Tingströms cell och har beslagsnummer 104/89. Christer har skickat
detta kort och det är daterat avsänt 1988-01—25. Christer har glömt bort detta
kort i den tidigare redovisningen, men kommer här med följande förklaring
och bakgrunden till just detta kort.

1 september 1986 till mars 1987 så avtjänade Christer ett kortare fängelse-
straff. I december 1986 så satt han på fångvårdsanstalten Hageby. Han £i£k_då
ett brev ifrån Tingström, där det ingick en omfattande sammanställning på ett
20—tal sidor. Berörande allmänt om Tingströms göranden och låtanden med in—

riktning på de bombdåd som han är misstänkt för. Christer hade därefter för—

.CD varat — och förvarar sannolikt fortfarande — denna sammanställning i hans kök.
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Vad Christer förstår så har denna sammanställning skickats till många andra

personer.

I januari 1988 så hade Christer bl.a tänkt på att man skulle kunna ta kon—

takt med Jan Guillou och på nåt sätt försöka att få honom att klargöra Ting-
ströms situation samt i samband med detta även vinkla med att Christer blivit
gripen tillsammans med Tingström, men att han aldrig hade misstänkts för något.

Beträffande tankegångarna att kontakt Jan Guillou så redovisar Christer en

händelse med kommissarie Thorin som sagt till honom vid ett tillfälle att
han vävde ett nät mot Tingström. Christer menar att detta skulle vara någon

rättsprocessaktig felaktighet och det var det han tänkte att man skulle ta
upp med Jan Guillou. Christer har själv ingen uppfattning om Tingströms even—

tuella skuld eller oskyldighet till bombdåden. Tankegångarna mot Jan Guillou

gick inte längre än till det nu uppvisade kortet. Den första tänkta kontakten

;” med Tingström skulle efter detta ha varit att ställa frågan till honom om

Tingström önskade att Christer tog kontakt med Jan Guillou.

Christer tillfrågas om vad som var orsaken till att tvättkläderna började
att brinna. Beträffande detta så redovisas det i det senaste förhöret ut—. förligt om branden i själva tvättkläderna.

Christer säger att det var fråga om en självantändning. Han berättar vidare '

1. att tvätten hade hängt på torrsträcken nere i torkrummet i huset. De hade

antagligen hängt några timmar för mycket. Christer säger här; sannolikt tre
I||

NU!)"

timmar för länge. Normalt sett så brukar han vika ihop kläderna snyggt och

prydligt i torkrummet, innan han tar upp dem till lägenheten. Vid detta till—

fälle så tog han bara ihop kläderna och lade dem i det, som han tidigare be—

skrivit, i sängöverkastet, vilket han sedan formade till en säck och bär upp

i lägenheten. När han tog i kläderna i torkrummet så kände han att kläderna
var heta. De nästan brände i hans händer.

På direkt fråga så uppger Christer att det är detta som har förorsakat att
kläderna tagit eld. Vad som orsakade själva branden, beskriver Christer att
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amfetaminkontakt eller liknande. Eventuellt så ska det finnas en koppling
till anteckningar under dagnoteringarna i almanackan där det står antecknat
"Ribban 7 C, 4 tr, Berger". Enligt Christer så avses där Ribbings Väg i_Edsberg
och det kan förekomma någon kontakt mellan den tidigare till honom bekante
,Mikael Larsson och kontakta Nils.x___—__.
Christer erinrar sig att han aldrig köpt någon bok till Miriam.

I övrig med ledning av dagboksanteckningar så minns Christer inte någonting
annat som han kan ha företagit sig under dygnet den 26 februari 1986.

Christer erinrar sig att han känner en person som kallades för "Nisse Nepal”.
Anledningen till att han kallades för "Nisse Nepal", var att han hade hasch
vid enstaka tillfällen, vilket kom ifrån Nepal. Enligt Christer så är hasch
ifrån Vepal relativt ovanligt. Christer är lite osäker, men säger att han vill
minnas att det finns en koppling mellan Mikael Larsson på Ribbings Väg 1

och denna "Nisse Nepal".

Torsdagen den 27 februari 1986, klockan 00.00 — 24.00.

Beträffande detta dygn så lämnar Christer även i detta fall negativa svar på

ett stort antal frågor. Han minns inte något om vad han kan ha företagit sig
under detta dygn.

Ingen notering finns i fickalmanackan för torsdagen den 27 februari 1986,
förutom den tidigare relaterade överskrivningen om att han skulle handla
böcker till Mirja.

I Christers bostad har beslag skett av Expressens löpsedel av den 28 februari
1986. Beslaget har ägt rum 1988—12—14 med beslagsliggarnummer 9502-88—62.

Christer förevisas löpsedeln, vilken lyder: "Dataprofessorns hemliga dagbok
O
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Stockholms 53:0r såldes utomlands." Dessutom finns det nertill på löpsedeln
en mindre bild av Carola Häggqvist och noterat "Carola i Florida i färg".

Anledningen till att Christer har denna löpsedel är att han tänkt att prata
med sin sxster som är född 1953. Christer säger att troligtvis förhåller sig på

det viset att han skulle då höra hennes åsikter om att hon eventuellt skulle
stå i dessa register. Christer har icke något minne av när eller var som han

tagit denna löpsedel.

Christer kan inte svara på varför han har sparat denna löpsedel i sin bostad,
men hänvisar till att han sparat på så mycket "skit”. "Jag sparat på allt",
säger Christer.

Christer förevisas baksidan av löpsedeln där han har gjort följande_an:_
_teckning: "Skriv: [sagg tack för brev. Kan du tala om för mig hur jag kan få

läsa domen. Bland annat ska jag kontrollera min egen utsagas återgivning.
Undertecknat Petter, fri broder". Enligt Christer så är "Terro" detsamma som

Lars Tingström. Med ledning av detta så menar Christer att det eventuellt kan
vara som så att han då hade fått för sig att det skulle kunna vara Lars
Tingström som var den omnämnde "dataprofessorn". Det kan vara detta som gör

att han har lagt beslag på löpsedeln. Han anser dock att detta är mindre

troligt, utan vidhåller att det med större säkerhet var av intresset till
sin syster Christina Pettersson. I övrigt angående anteckningen på löpsedelns
baksida så säger Christer att det blev aldrig av att han kontrollerade vad

sin utsaga vid denna förhandling som han åsyftar vid Svea Hovrätt. Beträffande
detta så har han tidigare relaterat om händelsen i tidigare förhör.

Christer är inte säker på när han fört anteckningen på löpsedelns baksida
i förhållande till när han fick löpsedeln.

Christer underrättas om att det på löpsedelns baksida så finns det även en

följesedel där det framgår att kunden är Häggviks Närköp, Skälbyvägen 3 i
Sollentuna. På detta säger Christer "ja, det är i Skälby" och erinrar sig då

att han i tidigare förhör omnämnt att han, tillsammans med Spinnare, gått förbi
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F: Då kan vi konstatera att det är tre av varandra oberoende vittnen som har
i hört dig uttala väldigt negativa saker om Palme.
; C: ....... tar dom på sig.
!

i F: Jag konstaterar nu att så är det och du säger att dom har fel.
! c: Ja, dom har helt fel. Dom har helt fel.
|

|

Bandbyte

F: Ja, var det något mer som du ville säga som...
C: Ja, jag skulle bara säga som... att det är väldigt märkligt så att personer

som jag har träffat vid något enstaka tillfälle eller alltså som
opreciserat säger det och det eller att jag ska ha sagt "jävla Palme".
Det är alltså en psykologisk gåta då i så fall om jag skulle ha sagt
dom är orden, vilket jag inte har gjort till såna som mer eller mindre har
uppehållit sig...*fast jag aldrig någonsin har sagt det till nån enda av
dom som jag umgås närmare med och som jag har supit ihop med och som har
sett mig alltså på gränsen till, ja inte medvetslöshet men på, ja ni förstår
vad jag menar när det gäller alltså, på gränsen till redlöshet alltså och
jag tänkte härom dagen att det är ju väldigt beklagligt alltså och på ett
sätt konstig också kanske så långt som vise.... vetenskapen att dom inte
har uppfunnit ett enda sanningsserum alltså. Jag skulle kunna i vilket
sinnestillstånd som helst klargöra att jag inte har mördat Olof Palme. Ja och
jag skulle vara väldigt glad om det fanns ett sådant sanningsserum. Det i

ska jag tala om för er.
,

F: Vad hade Tingström för uppfattning om Palme.
C: Vet inte. Vi talade aldrig om Palme.
F: Vad tror du Tingström hade för uppfattning?

; C: Jaha, då kommer vi in på väldigt svåra grejer.. inte svära, det ät-inte—m
svårt för mig, missförstå mig rätt, det kanske var fel ord. Men du ihåg!!!

å vid ett tillfälle ut på Österåker om jag trodde att han var änyldig alk!"
,

inte och då så sa jag då att jag har ingen lppfattnifg c. (html! m»—
fattning, alltså det är klart alltså att han har väl naturligtvis du!
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tekniska kunskaper och han har ju naturligtvis även, i så fall, motiv

alltså så här beträffande Dencker och så där vidare, så att det är väl

möjligt att han är skyldig till det han är dömd för men som han själv.gör
gällande numera så skulle det ju alltså vara han och Hyttinen som var
..del..

_

...men bortsett från det...

...vi har inte pratat politik.
: Men vad tror du han har för inställning till Palme?

("WWW—"I

' Till Palme. Det vet, jag kan inte tänka, jag vet inte. Jag tror nog att
han.. jag tror inte han gilla Palme.

: Att han inte gillade Palme?
: Nej, jag tror inte det. Nej.
' Vad har Tingström för inställning till myndigheter?

('J'WÖ'T'I

- Ja, det vet jag ju inte faktiskt utan jag vet ju bara vad jag har läst
som en viss Kardhammar skrev i Expressen. Han skrev då beträffande just
Hyttinen och Tingström att det är två stycken rättshaverister som hade

gått sin eviga ......... .. och sen hade det väl då så småningom

utmynnat i dom här dåden. Så att, men, ja som jag har nämnt, vi kommer...
när han började då, den den han dök upp i verkstan på Kumla och vi fick höra
då att det var den s.k. Bombmannen, då var det en fånge som heter Jassar..
Janovic... som sa att, eller, när vi fick höra att det var Bomb.. så började
vi skratta han och jag och tittade på varandra för att.. Det var vårt första
spontana intryck alltså att, ska han, den där människan vara kapabel till
såna dåd alltså och sen dessutom hade han två par byxor på sig men sen
så småningom så märkte jag att han var en noggrann människa i allt vad han

företog sig så jag tyckte det att.. för det händer ju som ni säkert vet
i både förtroenderådet och på större och mindre anstalter att, ja, nästan
dagligdags försvinner ju då nån av fångarna med kassan alltså och köper
in tjack och så men då satt jag, vet jag, honom att bli kassör i förtroende-
rådet på Kumla och det skötte han ju med den äran.

F: Var han ordningsmänniska?
C: Ja, han var ordningsmänniska.
F: Kan man säga att du också är en ordningsmänniska, vill ha ordning och

reda..?
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C: Ja, inte jämfört med honom. Han var pedant och pedant är ju inte, kanske
% ....jag vet, jag har ju bara det närmaste i hans.... jag vet ju hur noga

han var i sin källare när han skulle göra iordning hembryggt vin och så
alltså och så där.

F: Får jag fråga så här. Om du kan svara med ett ord?
i Kan du svara med ett ord. Vad tror du Tingström hade för inställning till
%

myndigheterna. Var det en positiv inställning eller var den negativ?'

C: Jag tror att den var negativ. Den var negativ, det tror jag ja.
Det är helt klart.

F: Om vi utgår ifrån att han har gjort dom där brotten och vi diskuterar inte
dom över huvud taget...
...nej, nej, vi utgår ifrån det, ja...

_" : Uppfattar du honom som en vanlig kriminell person? Alltså som en handling
får en vinning? '

: Nej, det tror jag inte. Nej, nej. Det gör jag naturligtvis inte.
Uppfattar du honom som en terrorist?
Nej. Det gör jag inte. Inte som en terrorist.
Vad uppfattar du honom som?

(1

*1

r)

"w_cv

Jag uppfattar honom i så fall som, alltså om vi nu utgår ifrån som du sa,
att han är skyldig.. En man som alltså har gått alldeles orimligt långt
i sitt hat alltså. Ja, han har passerat gränsen som, ja egentligen, ja som
överdriven alltså....

F: Går det... om man säger att man skulle kalla hans, honom för, det är nån
personlig terrorism eller nåt liknande?

C: Ja, det skulle kunna vara så.
F: Nånting sånt?

? C: Ja.
F: Varför kallar du honom för Terro?
C: Ja, därför att.. Det har, som jag redogjorde inför Svea Hovrätt. Just dom

orden, det frågade faktiskt Jonsson om. Det har förekommit ett namn här,
sa han, med benämning på Tingström, Terror. Nej inte Terror, sa jag, utan
Terro och det var alltså den här Janovic?? som myntade det uttrycket alltså,
när vi fick höra på Kumla i verkstan att han var Bombmannen. Terra, var
namnet och det hade vi roligt åt för att vi kunde faktiskt med utgångspunkt

O
RPS

463214

08-00

25

000

ae!

ALLF

400

6
055

Ekonomllryck

Bllnkollan

6336

' lfylls ej om blanketten används som fonsäuningsblad. Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)



," Dohsdxsmkt' SPÅNINGSUPPSLÅG ' S:a "1—6 ] 6
_ _ i grövre |)",an 07 Avsmn 58 Lena.-":e nr

fArbelsenhet' *

1 Upprättaudplav' . telefon'
.
0.4. "|: . ÅpUDDg-Hslamnare(efternamn och lornamn., onsan
"' nmgsblad

S Brääåd vnlket upoglhec *: ;amman' , 05 06 ' Utserhsdaium_! ___
— Fomorsprol ; Promemona

' sak

från hans upoenbarelse som var det enda som vi hade att gå efter då till
att börja mej, inte tänka oss att han var en farlig... men sen lärde jag
känna honom närmare och som sagt var, det är ju möjligt att han är skyldig

: Varför blev du kompis med just Tingström?
: Ja, därför ett vi var dom första som såg då, Janovic?? och jag att han dök
upp i verkstan och sen som sagt var såg att han var en ordningsmänniska
och då tyckte jag det att han kunde passa som kassör helt enkelt.

: Som en kassör och kompis är det...
...nej, vi xart inte kompisar.

: Men ni brevxäxlar och har kontakt.
...ja vi brevväxlar... Ja, men det var nog kanske...

: Du bodde hos honom under en tid också.
: Ja, men, men man får ju se det mot sin rätta.bakgrund. Det är ju faktiskt
inte så att jag har sökt Tingströms bekantskap direkt utan vi brevväxlade
när han fick förflyttning sen och det här var alltså -80, väl, ja 80 och
sen gick det ända till slutet på -83 då Harry Miekkalina ringer hem till
mig och då hade jag inte haft kontakt med honom på långa tider och så säger
han det att, hörrö du, jag är hemma hos en gemensam bekant.
Jo, det har vi gått igenom och...
..ja, så att jag har ju faktiskt inte.. och likadant när jag fick höra

då av Axmyr, som jag har nämnt. Det är också protokollfört vad jag vet.
Att jag fick höra hur det var med en incident på Norrköping. Det finns,
händer så mycket inom fängelsevärlden men ändå, alla skulle vara angivare
av värsta sorten och det.. känner jag Axmyr rätt så var det.. och sen fick jag
höra av Kolliander på KVS att.. när vi talade om det som hastigast, att
det skulle ha varit nånting stor_jävla.. Axmyr hade försökt att smuggla in
whiskey eller nånting sånt där på Norrköping och då.. man hade brandat
honom eller på nåt vis.. och sen fick jag höra av en annan vårdare som heter
Benhorn?? att han hade sagt till Axmyr — vid ett tillfälle på Norrköping -
att såna som du, du är ju sinnesjuk. Du skulle sitta inspärrad på ett
annat.. utan på en annan institution hade han sagt till Axmyr och så vidare
Men sen i alla fall, oavsett och vad som ligger till grund.. När jag fick
brev från Axmyr som jag känt betydligt längre än Tingström och så där vidare
och att han skrev då till mig att.. För jag hade bett om en hälsning då
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i brevet, hälsa till Tingström och till Samuelsson. Ja, jag har hälsat
till Samuelsson men den'där andra som du bad om hälsning till, skulle aldrig
falla mig in att hälsa till Tingström eller, skrev Axmyr för det är en an—

givare av värsta sorten. Och som jag berätta...
...det är protokollfört...
...då lade jag ner alltså kontakten med Tingström.

' Kan man säga att du har varit imponerad utav Tingström?
: Nej, aldrig. Aldrig.
: Det kan man inte säga?
Nej, aldrig nånsin. Aldrig nånsin.

"IÖ'WÖ'T'IÖ'TT

Varför känner du så starkt för Tingström så du tänke ta kontakt med Jan
Guillou och klargöra Tingströms situation.

: Ja, det var ju, ja det var ju nämligen det.."147

: Jag frågar varför?
C: Ja, jag ska berätta det: Det var ju nämligen så att jag vart kallad av

: försvaret vid Svea Hovrätt...
% F: Vilket år?
% C: —85 va, tror jag. Oktober -85. Nånting sånt där och då redogjorde jag

just för det jag nyss har sagt och då så var bland annat chefen för roteln,
för spa.... kommissarie Thorin närvarande och när jag satt då i vittnes-
båset så satt han snett bakom mig och då talade jag om för Svea Hovrätt
att kommissarie Thorin, till mig, vid ett tillfälle hade sagt: han har inget
alibi. Jag väver ett nät mot honom. Det sa jag rätt fram till Svea Hovrätt
och då frågade Svea Hovrätt mig.. För jag sa dessutom att jag fick till—
fälle att påminna kommissarie Thorin det, sa jag, som vid ett tillfälle
när jag ... ett par brallor. Jaha, sa Svea Hovrätt, vad sa kommissarie

ok

Hmmm-n

0356

Thorin då. Ja, sa jag, han lät med en gest slippa säga att han hade fällt
det yttrandet och då hör jag att kommissarie Thorin viskar till en polare;
"jävla fitta", viskar han då, men sen icke desto mindre, när jag hade sagt
mitt och gick därifrån så nickade han åt mig, kommissarie Thorin. Så att jag
har ju inte läst domen och intresserad av att göra det heller, men jag tyckte
att det var så pass kraftiga ord så att det kanske borde ha kommit fram
mera, just dom orden. Och det var i mina ögon...

EO
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: Det var det här med ...............
: Och det tyckte du var...

.

F
i C: .. ja visst, alltså...
5

F

C ...ja, jag hade väl tanken då tills jag fick höra det av Axmyr att han
inte tyckte om...

-|-|%

: ...men det, då Axmyr att, det du fick höra av honom, det var ju på sommaren
,—87. Det här du tänker...... Jan Guillou, det är januari -88.

' Ja, visst...
...så att så kan du inte säga...
...nä, men jag hade nog tänkt på det bra länge så att säga.
Hade du tänkt på det bra länge?

: Ja visst, alltså.
: Varför ville du själv bli sammankopplad med Ferro?
: Vad då sammankopplad?
: Med Tingström.
: Vad då sammankopplad?

"IÖ'WÖWÖWÖ'FIÖ

: Ja, du ville ju att Jan Guillou skulle vinkla det med att du blivit gripen
tillsammans med Terro men aldrig misstänkt för något.

C: Ja, det var en tanke, ja.
F: Ja, men varför ville du bli sammankopplad?
C: Jag ville inte sammankopplad, men vad faan man har ju.. jag trodde väl

kanske eller ansåg att det fanns en viss möjlighet alltså att han var oskyldig,
men jag vill lämna den frågan öppen. Jag vill inte egentligen kommentera
det där för det är hans bord.

F: Men om det är hans bord, varför vill du så att säga komma in med det här
. att det skulle vinklas med...?

C: Nej, jag sa inte att jag ville men jag tänkte tanken...
—F: ...jo, det sa du... _

2 C: ...Jag tänkte tanken att jag skulle kontakta Guillou men jag gjorde
aldrig det.

F: Men att han då skulle vinkla med att du blivit gripen...
C: ...det var ett förslag till ett scenario naturligtvis alltså. Inte vill väl

jag att han vinkla det. Men sen ..... jag kan väl inte ta och gå i bräschen
för alla människor här i världen, men det är klart att jag umgås led tanken,
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alltså. Visst har jag gjort det, men det har stannat vid det. Inte särskilt
märkvärdigt.

F: Men du vill inte medge att du på något sätt är imponerad av honom?
C: Nej, nej, jag är inte imponerad av någon. Faktiskt inte på någon alltså.

Man kan beundra, men då kan man beundra, alltså som jag beundra Palme av
positiva skäl. Jag är inte imponerad av brott eller nånting alltså. Tvärtom.
Och ingen människa har heller nånsin kunnat styra mig, alltså. Det är helt
fel och som det har antytts i viss press att jag skulle ha gjort, skjutit
Palme och sympati för Bombmannen, det kan man ju helt.. Det är ju fnosk.

F: Hur har du fått reda på det?
C: Ja, jag vet det bara. Det har stått i Huvudstadsbladet....
&: Ja, i samband med den här fru Malm, hette hon inte så. Det var ett exemplar

med av Huvudstabladet i utredningen...
F: Har du någon fråga....
(') ...jag är ingen Palmemördare. Det går en mördare lös. Den saken är helt

klar.
: Du har umgåtts med Tingström periodvis i alla fall.
Nej, den enda perioden.

' Den enda?
: Den enda perioden.
Har du träffat och pratat mycket med honom då?

("))>("JJ>(_)2>

: Nä, det var nog så att han sov på nätterna och jag fick ju under dom två
veckorna amfetamin, vid två, eller om det rent av var tre tillfällen...
så att hela nätterna så tillbringade jag på hans toalett och prasslade om—

kring med porrtidningar så att, men då låg han och sov. Så jag, och sen
;; smög jag mig ner i källaren ibland nån gång och snodde lite vin av
"%

honom, vilket han senare hade till och med nämnt i förhören att han har
(%, blivit irriterad på.

&

_å A: Tycker du att du känner honom?
i: C: Nej.' A: Gör du inte.

C: Nej, det gör jag inte. Han är nog väldigt hemlig skulle jag tro. Han är
superhemlig egentligen.

O

_
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F: När du bodde där ute hos Tingström, vilken säng låg du i där?
C: Ja, jag låg egentligen inte i nån säng utan jag var ju som sagt var på

toaletten mestadels...

C: ...nä, det Fanns en, det Fanns en.. I nedervåningen så Fanns det en, vad
ska vi säga, en vilstol, ungefär som en trädgårdsstol..så här lite som
Formad, den låg jag i några timmar.

: Du ... Tingströms sovrum?
: Nej, det gjorde jag inte, nej,nej.
: Vad hjälpte du Tingström med?

oxo—n'

' Ingenting. Jag har hjälpt honom och korka upp det här vinet och tappa
upp på Flaskor och skölja Flaskor och ta bort etiketter Från läskedrycke-
Flaskor som han sen mycket noga sköljde och gjorde om till vinFlaskor.
Det var det praktiska jag gjorde...

K: Det var så att säga inget beskyddande då?
C: Nej. Nej. Utan det var Harry Miekkalina Från början som ville ett..

För att natten innan vi åkte ut till Tingström.. Då hade vi ju käkat då
% på den Gröne Jägaren, vi tre. Men sen åkte Harry och jag och Fixa tjack
&

och sen på morgonen, För jag har ju som ni vet oFta varit barnvakt hemma

hos Harry och.... dotter Sanna och då rätt in i deras Förråd.. Dom har en sån
här etagevåning eller etagelägenhet och då vi där inne och då Frågade Harry
på morgonen — klockan var bara sex eller nånting — hörrö vi ska åka, eller
jag ska åka nu sa han och jag var ju upptagen av porren så att, jävlar
tänkte jag. Men så säger han.. Ja, vill du att jag ska hänga med då. Ja,
säger Harry utanför.... Ja, jag Får väl göra det då. Så jag klädde på
mig där och så åkte vi iväg och till saken hör att.. bara som en detalj...
vi voltade bilen också på vägen dit. Den gick av vägen men vi klarade
oss med en punktering så att det var.. Jag hade egentligen ingenting där ute
att göra utan det var Harry som skulle skriva en artikel om.. Ja, sen blev
jag kvar där För att jag hade anledning att tro att jag var efterlyst för
att jag skulle själv avtjäna tre månader på Svartsjö.

K: Det här som du pratar om, rättshaverist, stödde du Tingsträn nånting
i den Frågan.
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C: Hur då menar du?
K: I hans tankesätt?
C: Nej. Nej. Vi har aldrig diskuterat det utan han har alltså.. vad han har

har gjort i prakthen med mig, det var det att han vid ett tillfälle..
Han spelade upp ett band, nej nu ljuger jag. Det gjorde inte han utan det
var det bandet som sen gick ut i tv som tv—journalisterna hade spelat..
eller spelat upp då på Sjöbergs kontor, där man hör då att Denckert ringer
till deras, Tingströms villa och säger det att det är väl kanske lika
bra att du ser till att min ..... och så där och då säger hon, ja,ja,
ungefär så.

K: Som du tidigare har nämnt tidigare som ni har gemensamt.. har du något
mer som har dykt upp nu som du kommit på som ni har gemensamt.

C: Nej, vi har ingenting gemsamt men jag skulle tro att, att jag vet ju inte
Tingströms ekonomiska status, men jag vet ju att den fastighet då som han
äger — om jag är rätt underrättad, tillsammans med sina söner _ jag vill
minnas att han har sagt, beskrivit det så att.. där har han ju låtit forsla
bit för bit alltså, från nån annan ort i Sverige. Jag tror ifrån Gotland
eller... och han har råd att göra sånt så han har väl kanske en annan ekono—

misk status än jag och så vidare men jag tror ju inte alls att han är social-
demokrat inte.

K: Har du haft något trassel med skattemyndigheterna, eller nån restskatt?
C: Ja, det har jag haft men inte annat än sånt trassel som jag skaffat mig

själv. Det är det att jag har skaffat en egen firma på pappret alltså, för
att.. och det var bara i det syftet att jag skulle få en sjukpenning så att
det var en form av ....bedrägeri, men jag har aldrig haft något trassel
med skattemyndigheterna utan dom har påfört mig restskatter och jag har inte
överklagat det eller nånting.... blev visserligen att jag blev O—klassad
hot Försäkringskassan och det blev ändrat så att jag blev sjukförsäkrad
till en årsinkomst av 61.700 spänn. Jag har aldrig bråkat med skattemynd—
digheterna, någonsin.

F: Liljeros, har du någon fråga beträffande Tingström här?
L: Nej, tack.
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Ett par andra händelser med myndighetspersoner berörs också i detta förhör.

Beträffande incidenterna så menar Christer att detta endast har att göra'med
hans framtoning och att han har ett häftigt humör. I samband med indicenterna
har han uppträtt aggressivt, men han hatade ingen.

På frågor säger Christer att han läst mycket i Jobs Bok och Nya Testamentet

men han uppger sig ej ha identifierat sig med Job eller hämtat ideal eller
tröst i Jobs Bok.

Beträffande sin inställning till Olof Palme så uppger han atPBGeundrade och

älskade honom samt att han hade förtroende för Olof Palme. Christer kan inte
redogöra så mycket för ämbetsmannen eller politikern Olof Palme men Säger

bl.a att Olof Palme var de förtrycktas vän och att det var mest människan

Olof Palme som han beundrade. Christer har aldrig pratat med någon om att
han tyckte mycket bra om Olof Palme men vet att Ingalill Myhrberg och Lillian
Widenlöw känner till hans positiva inställning till Olof Palme.

De vittnen som i förhör uppgivit att de hört Christer uttrycka sig nedlåtande

och negativt om Olof Palme har enligt Christer fel. Inte ens i onyktert till—
stånd skulle Christer kunnat tänka sig att säga någonting av det som vittnena

påstår att han skulle ha sagt.

Beträffande Tingström uppger Christer att han tror att Tingström inte gillade
Olof Palme samt att han hade en negativ uppfattngwgmyegågägågruppfattar sig
inte vara kamrat eller kompis med Tingström, men har tidvis bl.a brevväxlat
med honom. Han uppger sig inte vara imponerad av Tingström.

Beträffande terrorism så säger Christer att de vittnen som sagt att han

var imponerad av och intresserad av terrorism har fel. Christer uppger sig
vara totalt ointresserad av terrorism.

Christer vidhåller som tidigare att han på kvällen den 28 februari 1986 ej
vid något tillfälle varit utanför Cedergrens bostad. Cedergrens uppgifter
0
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