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]llfrågades om han tidigare beråtLelse om hur han frånhånde
a a11tjårnt år gållande och med sanningen överenståmmand.e.
arade atL han står fast vid sin tidiqare utsaga. på
ågor om hans bffiann svarade Andersson atL han
vj-d sin gamla beråttelse.hål]er fast

o

o

sson / krins
r oc

Christ.er Andersson

/Andersson har insLåI1t sig efter kallelse per telefon./

.D+njelsson uppryste 4ndersson om atL deL brotE, brotL mot vêpç_nLaq,_-þcg.
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Danielsson framhöll för Andersson att det är av sLor betydelse atf
vinna klarhet i denna sak eftersom det finns en risk att Christer
PeLLersons forsvarare skulle vilja använda sig av detta som en
alternativ lösning till förmån för sin klient. och att dårmed Andersson
kunde räkna med atL bli tvingad att vitLna i råt.tegången rned alla de
olägenheLer som det skulle medföra.

Andersson påpekade att vÍ ljög för honom når vi påstod aLt han ej hade
blivii Lel-efonavryssnad och skuggad. Ande::sson uppvisade en kl-art
anLagonj-sLisk att.iLyd.

Når Cå Danielsson, med hänvisning til1 sitt tjänsLeansvar, bedyrade aLL
Andersson ej hade varj-t Lelefonavlyssnad menade Andersson att nu fjöS
även Danielsson.

Danielsson upplyste Andersson att han varit skuggad av polis, dock ej
vid de tillfäl}en han själv variL övert.ygad om att så varit fallet.
Andersson återkom envj-st rned beskyl-lningar om at.t ví ljög för honom.
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