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KJELLSTRöM, LARS /LASSE/ Berne, 510615-2571. 

Bor Häggviksvägen 11, 191 50 Sollentuna, 

Tfn 08-96 87 91. Egen företagare under 

bostadsadressen. 

-

Förhöret hållet i Kjellströms bostad 

den 12 oktober 1988 med början kl 18.45. 

Förhörsledare: krinsp Thure Nässen . 

Förhörsvittne: Sigrid Braa (sambo med den h" 

Anledningen till förhöret , är att någon ringt till Kjellströms bostad och under 

samtalet framfört hot, om att hans hus skulle sprängas i luften och att Kjellström 

vidarebefodrat dessa uppgifter till undertecknad. 

Kjellström uppger följande: 

Själv tog han icke emot samtalet, utan det varhans sambos syster som var hemma och 

svarade i telefonen. Hennes namn är Vigdis Braa, hon träffas på tfn 08-96 98 72. 

Hon var vid tillfället barnvakt åt paret Kjellströms sex månader gamle son. En

ligt vad Lasse fått sig berättat av Vigdis, hade mannen ej omtalat vad han hette, 

utan omedelbart frågat om Lasse var hemma. Vigdis hade uppgivit att så icke var 

fallet. Mannen hade då framfört följande hälsning till Lasse: "hälsa honom att 

han inte skall springa omkring och prata skit, för då kommer hans hus att sprän

gas i luften." Därefter hade mannen lagt på luren och vad Lasse kunde erinra sig, 

så hade samtalet kommit någon gång mitt på dagen. 

Sedan Lasse fått detta berättat för sig, hade han ringt till sin styvbroder och 

frågat om denne sökt honom under dagen. Denne hade då förnekat detta. Anledningen 

till att Lasse misstänkte att det var denne som ringt, berodde på att deras rela

tioner, inte var de bästa. Lasse tillägger att styvbrodern är lite underlig och 

att han kan få sådana ideer för sig. 
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På fråga om Lasse har några ovänner eller om han är skyldig personer pengar, som 

han kanske misskött återbetalningarna till eller någon annan som har ett horn i 

sidan till honom, så uppgav han att så icke var fallet. Han tillägger därefter: 

"visst har jag skulder, men dem reglerar jag i den ordning som skall göras." 

Han tillfrågas vidare om han nämnt till någon, om att han varit • pa förhör hos poli-

sen, angående sina förehavanden den 28 februari 1986. Han uppgav att han icke prat, 

om detta med någon annan än sin sambo, men hon har i sin tur nämnt det till sin sys-

ter. Därefter tillägger Lasse: "men hon pringer inte och pratar om sånt med någon, 

det är jag säker på." Lasse uppgav dock att han ånyo, skulle prata med sin styvbroder 

om saken. 

Vidare uppgav Lasse att han inte själv var orolig för samtalet, men att hans sam

bo däremot mände sig olustig och helst ville flytta ifrån villan. 

Därefter ville Lasse, efter att under gårdagskvällen ha funderat över sitt besök 

hos polisen, komplettera sin då lämnade uppgifter om Krister med följande. Han 

har även vid ett tillfälle, kört Krister hem till Rotebro, tidpunkten för detta 

var även efter den 1S januari 1086, fram till mars månad någon gång. 

Vidare ville han tillägga att Krister kanske inte är så lång, som han tidigare 

uppgivit. "Men jag kanske tar fel på hans längd, eftersom han verkar ha så kort 

hals eller också beror detta senare på att han drar upp axlarna." Vidare vill 

han tillägga att: "när Krister rör sig snabbt, så verkar det som om han rullar 

med axlarna." Dessutom har han till och från sett Krister i pröjsare. Vidare till

lade han att senast han såg Krister i Sollentuna Centrum, _. för en vecka sedan. 

Något annat har Lasse inte att tillägga, varför förhöret avslutades klockan 19.35 . 

cknade upplästes för Lasse och han lämnar anteckningarna utan erinran. 
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