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Protokoll fört över förhör med pensionären 

PETTERSSON, Carl Gustav Christer 

f. 470423-1093. 

Förhöret hållet vid kriminalvårdsanstalten 

Österåker i Akersberga 1989-02-08 med början 

klockan 09.15 . 

Förhörsledare: Krkom Jerker Söderblom och 

krinsp Ingvar Kjellvås. 

Pettersson biträdes under förhöret av 

advokat Arne Liljeros. 

E övrigt närvarar förundersökningsledare 
Anders Helin. Förhöret indikteras på band. 

Förhöret avser komplettering till tidigare förhör angående mordet på stats

m.inster Olof PalmB och mordförsöket på fru Lisbeth Palme. Pettersson, som fort

sättningsvis under förhöret kommer att kallas vid förnamnet Christer, under
rättas om att de delgivna misstankarna mot honom kvarstår. 

Christer vidhåller som tidigare att han inte utfört de delgivna gärningarna 

och tillägger "att jag har inte mördalt statsminister Olof Palme och jag har inte 

försökt att mörda fru Lisbeth Palme". 

Christer underrättas om att vi inledningsvis ska uppehålla oss vid de glas
ögon som han innehade den 28 februari 1986. 

Christer har i tidigare förhör uppgivit att de guldfärgade stålbågade glas
ögonen som han nu har, skaffade han vid årsskiftet 1987/88. Dessförinnan hade 
han haft likadana glasögon, 

glasögon skulle han ha fått 
anstalten Kumla. 

vilka han har suttit sönder. Dessa söndersuttna 

någon gång efter augusti 1980 vid kriminalvårds-

På fråga så uppger Christer att de glasögon som han i dag innehar köpts kring 
� .• , årsskiftet 1987/88. Glasögonen inköptes vid .s�t�ra�n�g�n�e�s:......:OLp�t�i�k_1�··�s�o�l�l �e�n �t�u�n�a_c�e�n�t�·r�u:;;;.m 
� 0 � 
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och betalades av Soss i Sollentuna med en summa, som Christer vill minnas 

var 1170 eller 1190 kronor. Christer erinrar sig på frågor att han den 7 

november 1986, i samband med att han satt på kriminalvårdsanstalten i Täby, 
ethöll glasögon hos en optiker Eriksson i Täby centtum. Beträffande dessa 
glasögon så erinrar sig Christer att de hade utseendemässigt samma utseende 
som de glasögon han har i dag. Däremot är det obekant för honom om det var 

samma fabrikat på dessa glasögon och på dem som han har i dag. 

På direkt fråga säger Christer att han vill minnas att det var Soss i Rotebro 
som betalade dessa glasögon. Vad som är orsaken till att Christer behövde 
dessa glasögon den 7 november 1986, kan han inte erinra sig. Man säger att 

förmodligen så har han förlorat de glasögon han tidigare hade, på ett för honom 
obekant sätt. Christer säger att gissningsvis så har han förlorat glasögonen 

dessförinnan, i samband med en permission - sannolikt i oktober månad 1986. 

Pådirekta frågor så säger Christer att de glasögonen som han hade den 28 

februari 1986, är desamma som han förlorade i samband med en permission sorn 

han nyss angivit i oktober 1986. De glasögon som han hade den 28 februari 

1986 var som han tidigare relaterat i förhör, införskaffade i samband med 

vistelse på Kumla fångvårdsanstalt någon gång efter augusti 1980. Dessa 

glasögon var av samma modell som han har i dag, d.v.s guldfätgade stålbågade 

glasögon. Christer minns inte vad det var för fabrikat på glasögonen. 

Christer underrättas om att det i hans läkarjournal framgår att han den 15 
januari 1981 fått tillstyrkt nya glas till glasögon. Christer säger då att 
det är mycket möjligt att det var vid den tidpunkten och han minns att det 
kom en optiker till fångvårdsanstalten och han fick då välja ut bågar på så 
vis att optikern hade bågar med sig och där pekade Christer ut ett par nya 

bågar. Varifrån optikern korn eller optikerns namn känner Christer inte till. 

Enligt Christer så har optikern vid detta tillfälle anlitats av kriminal

vårdsstyrelsen. 

Förhöret övergår till att Christer kortfattat ska få redogöra för vad han känner 

till om ett antal personer som ska namnges av förhörsledaren. 

· Ifylls ej om blanketten används &om fonsattnlngsblad. Ex 1: Till originalpärm (1 nr�fölJd) 
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På fråga så uppger Christer att Siri Marke är en person som han inte känner 
till. 

j 

Beträffande bekantskapen med en Birgitta Jovanovic, så säger Christer att 

henne har han träffat vid ett tillfälle. Det var sannolikt år 1984 eller 
1985, som han träffade henne hemma hos Gösta Mauritz Pettersson i Glömsta. 
De lämnade tillsammans Maurtiz Pettersson och begav sig hem till Birgitta . 

Hon bodde i en fastighet med dubbla .ingångar, antingen från Regeringsgatan 
eller David Bagares gata. Christer m.inns att han tillbringade något eller 
några dygn hos henne. Det hela avslutades med att grannar hade klagat på 
högljudhet ifrån lägenheten där Christer befann sig och polisen kom till 
platsen. Så småningom medfördes Christer till kronobergshäktet och blev så 

småningom släppt efter några timmars vistelse där. Christer säge� på fråga 

att han därefter inte har sammanträffat med Birgitta. 

Beträffande "Stickan" Äng, så säger Christer att han har inget minne av 

att han sammanträffade med den personen. Han har däremot hört talas om personen 

ifråga och tror att han eventuellt tidigare kan ha sysslat med någon narkotika 

eller liknande. 

�Öb�!:1 
Beträffande Ove "Gotland", så har Christer att berätta att han sammanträffade 
med honom på Hageby-anstalten under december 1986. De spelade mycket kort 
tillsammans och umgicks i övrigt relativt ofta på anstalten. Ove "Gotland" 

frigavs i januari 1987. Christer säger att det var på Ove "Gotlands" önske-
mål och referenser som Olle Hörker fick � Christers lägenhet. Beträffande 

Olle Hörker så har Christer tidigare i förhör redogjort om honom. Ove "Gotland" 
och Christer har inte träffats efter detta. Christer erinrar sig att han vid 

något tillfälle - bl.a julafton 1987 har besökt Ove ''Gotland'' i hans 

bostad, men han har då inte varit hemma. Ove "Gotlands" bostad var vid det 

tillfället i Trångsund. 

Christer tillfrågas vidare om han har någon bekantskap med en person vid 

namn Diana Bengtsson. Christer säger att det är en person som han inte känner 

till. 

Beträffande Dick Enqlund, så uppger Christer att det är en gammal barndoms-
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kamrat till honom. De gick i l-lagalundsskolan tillsammans och har sedan vid 

ett antal tillfällen suttit på både Hall och Kumla vid samma tidpunkt. 

Christer har också besökt Dick Englund vid hans bostad i Hagalund, Solna. 
På direkt fråga så uppger Christer att han inte har hört någonting om vapen 

och Dick Englund. Christer vill minnas att han senast träffade Dick Englund, 
sannolikt februari 1984 eller 1985. Vid detta tillfälle hade Dick Englund 

• frigång ifrån Björkahemmet. 

/lE. , oj?; 
/(.,0 WbCl På direkt fråga så uppger Christer att personen Viv�e Ahlqvist är en person 

• 
som han inte känner till. 

\(OfO(o1,� Beträffande "Kaffe-Petter", så kan Ci1rister berätta att han dog 1974. Christer 

ltD /00 // skulle bevista "Kaffe-Petters" begravning och Christer sammanträffade utanför 

"Kaffe-Petters" bostad i Smala Gränd med "Kaffe-Petters" son och det är sista 

gången som Christer har varit i anslutning till dennes bostad vid Smala Gränd. 

ltolbf� 
itD ICJ-V5€ -

/(D (01,3Cf 

Sonja Dahlberg som tidigare har berörts i förhör, uppger Christer att han 
sammanträffade med hennes man, Eije Dahlberg, 1974 på SKF i Katrineholm. Eije 
Dahlberg och Christer var där arbetskamrater. Vid den tidpunkten så umgicks 

Christer med Inga-L/1r�r�it�äffande Sonja Dahlberg så berättar Christer att 

han har brevväxlat med henne under vissa perioder och han sammanträffade 

med henne senast under hösten 1984. 1987 blev han uppringd av Sonja Dahlberg, 
som då omtalade att hennes man, Eije Dahlberg, hade blivit nerstucken och 
dödad. Eije Dahlberg var då också begravd. 

Christer upplyses om att Astrid Thoren i förhör har uppgivit att när de 

vid ett tillfälle var ute och promenader vid Karlbergs kanal i Stockholm så 

hade de kommit förbi någon mindre gropp intill promenadvägen. I samband med 

detta så skulle Christer ha yttrat att "när han var femton år så hade han 

slagit ihjäl en pojke och grävt ner honom". Christer säger spontant och direkt 
att "detta är helt fel". 

Christer uppger vidare att Astrid Thoren kan i vissa sammanhang vara ordent
ligt virrig. Om detta har han en händelse som han önskar berätta om och 
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ha fört till protokollet. Händelsen kan ha inträffat för cirka två år sedan 
och utspelas på så vis att Christer uppehöll sig i Vasaparken och begav sig 
till Astrid Thorens arbetsplats, vilken var vid Sabbatsbergs bostadshotell. 
Han ville låna 50 kronor av henne och de sammanträffade då i omklädnings
rummet. På dörren till omklädningsskåpet såg Christer att Astrid Thoren hade 
satt upp en lapp på vilken det hade stått "OBS Glöm ej medicinen". Christer hade 
då frågat Astrid Thoren vad som menades med detta. Hon hade då förklarat att 
hon hade lättare insomningsmedel och det vågade hon inte förvara hemma i sin 
bostad, då hon själv inte var i denna, utan hon tog med sig den till ar-
betet. Orsaken till att hon inte vågade förvara den medicinen i sin bostad, 
var att myndigheterna skulle byta ut hennes medicin. Enligt Christer så talar 
detta i sin helhet hurdan Astrid Thoren ibland kan vara. 

Christer upplyses vidare om att Astrid Thoren i förhör ska ha sagt; att Christer 
har sagt till henne att Göte Forsgren var en person som hade skjutit Olof 
Palme. Christer säger samma sak här att det är en helt felaktig uppgift ifrån 

Astrid Thoren. Beträffande Göte Forsgren så har Christer att berätta att han 
lärde känna honom första gången cirka 1970 på Ulleråkers sjukhus. De har därefter 
träffats sporadiskt vid enstaka tillfällen, men under sommaren 1988 så har 
de vid flera tillfällen träffats vid Vasaparken i Stockholm. Christer är 
säker på att Astrid Thoren, Göte Forsgren och han själv aldrig har samman
träffat vid samma tillfälle. Yttrandet från Astrid Thoren är enligt Christer 
helt fel. 

Christer underrättas om att förhöret övergår till att handla om den själv
antända klädesbranden.som inträffat i hans lägenhet. Frågeställningarna ut
går ifrån de uppgifter som Christer tidigare lämnat i förhör. 

Christer har i tidigare förhör upgiv it att branden i hans kläder skulle in

träffat på en söndag. Christer vidhåller på fråga att han är tämligen säker 
på att branden inträffade en söndag. Han kan dock inte på något sätt över
föra detta påstående i någon händelse som gör att han med säkerhet vet att 
det var så. Orsaken till att Christer säger att det var en söndag - och sannolikt 
i alla fall så är han helt säker på att det var fråga om en helg - är att 
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de gårdskarlar som arbetar i området var inte där i samband med branden. 

Christer är också relativt säker på - för att inte säga helt säker - att 

branden inträffade på en förmiddag. Sannolikt omkring 10-tiden. Christer upp

ger vidare att han var ensam hemma. Han hade inte druckit någon alkohol och 

ej heller tagit något amfetamin. Orsaken till att Christer denna dag skulle 

tvätta, var som han själv säger, att han hade tillräcklig mängd med tvätt 

för att göra detta. Enligt Christer så var det nog fråga om en planerad 

tvättning, då man måste boka tid. På direkt fråga så uppger Christer att 

han minns att han hade bokat tid för tvättning . 

Christer uppger vidare att det var fråga orn en normal tvätt med byxor, skjortor, 

tröjor, Spinnars jacka samt något överkast. Beträffande överkastet så upp--
ger Christer att det kanske mera var fråga om en skynke som han använde 

som mellanvägg för att förhindra insyn genom köket från loftgången. Skynket 

var av storlek cirka 150 x 200 cm, orange till färgen. Beträffande $pinnars 

jacka så vill Christer minnas att den var antingen blå eller röd - den kan 

eventuellt ha haft båda färgerna - alltså blå/röd. Den var av typ täckjacka, 

midjelång. Täckjackan hade en krage, men ingen huva. 

Christer vill även minnas att det i tvätten dessutom fanns tre till fyra 

t-shirts, varav den erakan ha varit röd med vita ränder. Christer tror även 

att det i tvätten fanns en två, tre skjortor, varav en eller flera kan ha 

varit gröna och "s.k fängelseskjortor". Christer minns inte, 

inte omöjligt, att det i tvätten också kan ha förekommit ett 

men finner det 

och dessutom kan det ha varit någon tröja med. 

hörstillfället med säkerhet fastställa detta. 

par 

Christer kan inte 

blåa byxor 

vid för-

Christer förpackade tvätten i bostaden på så vis att han använde skynket och 

lade i tvätten i skynket. Han formade sedan skynket till en säck. Enligt 

Christer så blev säcken ganska rundformad med en höjd av cirka 5D cm och en 

diameter av cirka 70 cm. 

Sannolikt någon gång på fredagen eller lördagen så har Christer varit och 

bokat tvättstugan. Han är säker på att han då också bokat den under en tid av 
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åtminstone 12 timmar. Beträffande bokningen av tvättstugan, så säger Christer 

att den normala tvättstugan går till på så vis att man med ett lås bokar 

en viss tid. Vid tidpunkten för branden så var bokningstiden 4 timmar, men 

den har ändrats till 3 timmar. Beträffande bokningen av grovtvättstugan så 

säger Christer att den sker på så vis att man antecknar ett namn på ett 

papper som ligger i själva grovtvättstugan. Christer säger att han har då 

bokat upp en tid på minst 12 timmar och han brukade då alltid göra som så 

att han kunde skriva något namn, exempelvis Andersson, därefter kunde han på 

nästa tid skriva grannen Gustavssons lägenhetsnummer och därefter avsluta med 

sitt eget lägenhetsnummer. Detta för att inte väcka ont blod hos andra i 

området. Vad han vid denna tvättning bokat i för-namn och lägenhetsnummer 

minns han inte, mer än att han har använt sig av "morfars" - Gustavssons -

\ägenhetsnummer och sitt eget. Christer kan inte erinra sig exakt klockslag 

för bokningen av tiden. Han säger att han har med största sannolikhet 

bokat tid så att han har fått den sista tiden på lördagsdygnet och därefter 

då automatisl<t kunna utnyttja grovtvättstugan under natten fram till söndagen. 

Christer säge1· vidare på frågor att sannolikt vid 19-tiden på lördagen så 

lämnade han lägenheten för att påbörja tvättningen. Han minns inte hur han 

var klädd, eller vad han hade för ytterkläder när han lämnade lägenheten. 

Christer tillägger och säger att det är inte ens säkert att han hade några 

ytterkläder på sig för att gå denna väg till tvättstugan. 

I detta skede av förhöret så förevisas Christer en schematisk översikts

skiss som är benämnd CP I. 

Christer uppmanas av förhörsledarna att rita in den väg som han har gått 

till tvättstugan, vilken är belägen omedelbart söder om Kung Hans Väg 121 

och som dessutom, enligt Christer, benämns tvättstuga nr. 4. 

Christer säger att han är inte helt säker på vilken väg han har gått till 

tvättstugan. Man har nämligen två vägar att välja på. Antingen har han gått 

ut vägen öster om hyreshuset och sen gått genom en portal mot tvättstugan, 

eller också har han gått ut västra entren och in på gården och då gått gång

och cykelvägen ner till tvättstugan. Christer är dock osäker på vilken av 
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dessa gångvägar han har använt vid detta tillfälle. Man är dock säker på 

att han har gått in i tvättstugan genom den norra dörren. Christer tillägger 

här och säger att detta är den dörr som han har nyckel till. Den västra dörren 

på tvättstugan är till normaltvättstuigan, som utnyttjas av andra fastig
hetsgäster . 

I detta läge av förhöret så förevisas en schematisk översiktsskiss benämnd 

CP 1 F, där det finns utritat och markerat platser för fotografering. Sam
tidigt med detta så visas fotografier benämnda från 1 t.o.m. 5, som översikt

ligt visar loftgången, gångvägen inne på gården samt tvättstugan och dess
utom Christers balkong. 

Christer minns inte om han lämnade sin dörr låst eller olåst när han lämnade 

lägenheten vid detta tillfälle. Christer tillägger och säger att det är ofta 

som han lämnar dörren olåst då han exempelvis besöker tvättstugan. Christer 

tror inte att han bar på någonting annat än tvättsäcken när han begav sig 

till tvättstugan. Christer tillägger här och säger att tvättmedel hade han 
vid detta tillfälle säkerligen, som han vanligen har, i en liten glasburk 

som han lagt inne i den av honom formade tvättsäcken. 

Christer minns inte att han skulle ha träffat någon person på loftgången, 

i trapphuset, i entreplan eller när han gick utanför huset till tvättstugan. 

På direkt fråga så uppger Christer att han inte vid något tillfälle satte 

ner tvättsäcken då han exempelvis passerade genom dörrar och liknande. 

Christer tillägger och säger att det gör h��dri�å han bär säcken på ryggen. 

Christer har inget minne av om det var mörkt eller ljust ute, men säger att 
det förmodligen måste ha varit mörkt vid den tidpunkt som han angivit. 

Som tidigare uppgivitsså begav sig Christer till den norra dörren på tvätt

stuga 4 och den öppnade han med den nyckel som han har till grovtvättstugan. 

I detta skede av förhöret så förevisas Christer schematisk skiss över tvätt 
och grovtvättstugan benämnd CP Il. 
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Christer pekar ut den tvättmaskin som han använde vid detta tillfälle. 

Det är den ensamma tvättmaskin som finns inne i gi:ovtvättstugan. 

I detta läge förevisas skiss benämnd CP 2F, samt fotografierna 6 t.o.m 11. 

Fotografierna visar tvättmaskinerna, dels i den ordinarie tvättstugan samt 

dessutom i grovtvättstugan . 

Christer lade in all tvätt i samma maskin. Enligt Christer så fanns det ingen 

annan person i tvättstugan vid detta tillfälle. Efter att ha satt på tvätt

maskinen så lämnade Christer tvättstugan samma väg som han kom. Christer be

gav sig förmodligen därefter den inre vägen i riktning till bostaden. 

Klockan är 10.45 och vi avbryter förhöret för en kortare rast. 

Förhöret återupptages klockan 10.55. 

Christer minns att han gick raka vägen hem. Han är också säker på att han 
inte bar på någonting. Han minns inte om han träffat eller mött någon per-

son på vägen till bostaden. När han kom till bostaden så kan han i dag inte 

erinra sig om dörren var låst eller olåst. Christer minns däremot att det inte 

fanns någon annan person i lägenheten och att han inte hade sällskap med 

någon person till lägenheten. Christer minns vidare att han uppehöll sig 1 

lägenheten under hela tiden som tvättprogrammet pågick. Antingen så tittade 

han på tv eller läste någon bok. Christer är också helt säker på att det inte 

kom någon person på besök till lägenheten under den tid som tvättprogrammet 

pågick. Enligt Christer så var tvättprogrammet på strax under 1 timme. 

Han tror att han uppehöll sig i lägenheten i ett par timmar innan han åter 

begav sig till tvättstugan. Tidpunkten då han lämnade lägenheten för att be

ge sig till tvättstugan, minns han inte, men den bör gissningsvis ha varit 

omkring 22-tiden på lördagskvällen. Vidare uppger Christer att han inte hade 

sällskap med någon person då han lämnade lägenheten och att det inte heller 

fanns någon person kvar i lägenheten när han lämnade den. Han minns inte om 

han lämnade dörren låst eller olåst och han är tämligen säker på att han inte 

var iklädd några ytterkläder när han begav sig till tvättstugan. 
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Christer har inte något minne av att han skulle ha burit på någonting när han 
nu åter begav sig till tvättstugan. Han minns inte vilken väg som han gick till 
tvättstugan. Han säger att han antingen har gått den yttre vägen runt huset 
eller också gått gårdsvägen direkt till tvättstugan. Christer minns inte om 
han har mött eller träffat någon person på vägen till tvättstugan och han 

är säker på att han använt sig av nyckel när han gick in genom grovtvätt
stugans ingång på norra sidan av tvättstugan. 

Enligt Christer så fanns det ingen annan person i tvättstugan när han kom 
dit. Christer säger vidare att han inte använde sig av centrifugen som 
fanns till höger om tvättmaskinen. Enligt Christer så var dörren till tork

rummet stängd och han vill även minnas att lampan i torkrummet var släckt. 
Han öppnade dörren och tände lampan inne i torkrummet och enligt Christer 

så fungerade lampan. 

Bandbyte 

Enligt Christer så hängde det inte några andra kläder i torkrummet när han 

kom in. Christer uppger vidare att värmefläkten var avslagen när han kom 
in i torkrummet och luften var kall . 

I detta läge av förhöret så förevisas schematisk skiss över torkrummet i 
tvättstugan och skissen är benämnd CP III . 

Christer ritar med rött in det område där klädsträcken finns. Efter detta 

så ritar Christer in på skissen det område som han utnyttjade för att hänga 
tvätten vid det aktuella tillfället. Christer gör en särskild markering 

i området kring värmefläkten och säger där att i detta område så hänger han 

aldrig någon tvätt med anledning av att risken föreligger att tvätt kan 

ramla ner på värmefläkten. Christer har också på skissen markerat 

södra änden av rummet med två stycken linor. Christer har tidigare sagt och 

säger här att han med största sannolikhet hängde det stora skynket som han 
hade med sig under den aktuella tvättningen just över dessa två klädessträck. 
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Christer använde sig inte av klädnypor, utan hängde upp kläderna på så vis 
att han lade dem med halv övervikning över klädsträcken. Samtliga kläder som 

hade tvättats i tvättmaskinen hängde Christer inne i torkrummet. Några andra 

kläder än de han nyss hade tvättat hängde han inte upp på klädessträcken. 

Christer uppskattar det tog cirka 15 till 20 minuter för honom att hänga 

upp och bli klar med tvätten i torkrummet . 

När Christer lämnade torkrummet så slog han på ter!�ostaten på värmefläkten. 

Christer satte termostat-tiden på max - d.v.s 2 ½ timme. Christer tillägger 
och säger här att denna termostat fungerar på så vis att satt man det på 

max så stod det på ända tills dess att man sedan slog av det manuellt. 
Christer ritar in termostatens placering på skissen CP III. Enligt Christer har 
termostaten varit placerad omedelbart till vänster innanför dörren inne i 
torkrummet. Enligt Christer så är det samma termostat som reglerar både 
fläkt och värme. 

Christer uppger på fråga att han inte känner till hur varm luften blir inne 
i torkrummet utan han säger bara att luften blir "het". På direkta frågor 
så säger Christer att han hade inte lagt något av tvättplaggen på värme
fläkten och han hade inte heller hängt något av plaggen så att de hade 
kontakt i omedelbar anslutning till värmefläkten. Christer säger att detta är 
någonting som han är väldigt noga med och att han då hade "tittat" vid 

det ta tillfälle så att inte något plagg var i kontakt med värmefläkten. 
Enligt Christer så släckte han lampan i torkrummet när han lämnade tork
rummet och stängde samtidigt dörren till torkrummet. Det fanns ingen annan 

person i tvättstugan vid detta tillfälle, enligt Christer. 

Han lämnade tvättstugan direkt efter att ha hängt upp tvätten och att han 
gick ut ur den norra dörren vid grovtvättstugan. Han minns inte vilken av 
vägarna han tog när han begav sig till bostaden, men sannolikt var det den 
inre över gårdsplanen. 

Christer uppger vidare på frågor att vid den aktuella tiden så var mellan

dörren mellan grovtvättstugan och den s.k. tvättstugan både stängd och 

låst. Detta är ett förhållande som har ändrats på under sista året. 
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I detta läge av förhöret så förevisas schematisk skiss över torkrummet be

nämnd CP III A, där klädsträcken finns markerade. Dessutom förevisas 

schematisk skiss CP III F, med fotografierna 12 t.o.m. 15. 

Beträffande strömbrytaren till lampan i torkrummet så säger Christer att han 

vill minnas att den sitter på insidan av dörren, alltså inne i torkrummet. 

När Christer kom ut ur tvättstugan så gick han direkt hem. Han minns inte om 

han mötte eller träffade någon person på vägen hem. Christer minns inte om 

dörren till hans lägenhet var låst eller olåst när han kom hem. Han är dock 

helt säker på att han inte hade sällskap med någon person och att det inte 

heller uppehöll sig någon person inne i lägenheten. 

Christer räknade med att tvätten skulle vara färdigtarkad och klar att hämta 

på söndagmorgonen. När Christer kom till lägenheten säger han att han inte 

har något minne av att han skulle ha tittat på någon klocka, men han upp

skattar att tiden kan ha varit mellan kl. 22.00 och 23.00 på lördagkvällen. 

Enligt Christer så låg han sannolikt och läste, dessutom så sov han. Han har 

inget minne av att det skulle ha kommit någon person på besök under natten. 

Sannolikt någon gång mellan 9 och 10-tiden på söndagmorgonen så begav sig 

Christer åter till tvättstugan. Christer minns inte om han hade några ytter

kläder på sig när han begav sig till tvättstugan. Han har ej heller något minne 

av att han skulle ha burit på någonting när han lämnade lägenheten. Han 

minns inte om han lämnade dörren till lägenheten låst eller olåst. Han gick 

direkt till tvättstugan och han har inget minne av att han skulle ha mött 

eller träffat någon person på vägen dit. 

Christer gick in genom den norra dörren av tvättstugan in i grovtvättstugan. 

Christer säger direkt på fråga att med största sannolikhet så fanns det ingen 

annan person i tvättstugan när han kom dit. Dörren till torkrummet var stängd och 

han öppnade dörren och tände lampan till torkrummet. När Christer kom in i 

torkrummet så var värmefläkten påslagen. Christer slog i detta moment av 

strömmen till värmefläkten genom att vrida av termostatreglaget. Enligt 

Christer var luften inne i torkrummet het och det luktade inte något bränt 
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i torkrummet. Christer är dessutom säker på att ingen tvätt hade ramlat ner 

vare sig på golvet eller på värmefläkten. Vidare säger . Christer att det 

var ingen tvätt som hängde mot själva värmefläkten. Christer tog ner tvätten 
på så vis att han först tog skynket, vilket tidigare omnämnts under för

höret, och lade det på bordet utanför torkrummet. Christer säger att normalt 

sätt så brukar han vika tvätten på ett snyggt sätt innan han bär den ifrån 

tvättstugan. Vid detta tillfälle så tog han då bara ner näv-vis av tvätten 

och lade den skrynkligt och utan att vika den på skynket. Han vek sedan ihop 
skynket till en säck . 

På direkt fråga så uppger Christer att när han lade ner tvätten i sängöver

kastet så lade han inte märke till några brända eller kolade partier eller 

liknande. Enligt Christer så förhåller det sig på det viset att det är helt 

klart att ingen del av tvätten var bränd eller kolad. Christer säger att säcken 

fick en diameter på cirka 70 till 100 cm. Höjden på säcken kan ha varit 

cirka 50 till 60 cm. 

Enligt Christer så hängde det ingen tvätt kvar i torkrummet när han lämnade 

det. Christer är säker på att han lämnade dörren öppen till torkrummet. Det fanns 

ingen annan person som hade bokat tvättstugan efter det att Christer nu var 

klar. Christer lämnade tvättstugan genom den norra dörren i grovtvättstugan 
och begav sig direkt hem till lägenheten. Christer är i det här fallet säker 

på att han gick "innervägen", med andra ord över gårdsplanen hem till lägen

heten. Christer bar inte på någonting annat än själva tvättsäcken och han 

minns säkert att han vare sig träffade eller mötte någon annan person på 

vägen upp till lägenheten. Han är säker på att han inte har stannat vid 

något tillfälle utan han har gått direkt hem. Christer minns inte om dörren 
till lägenheten var låst eller olåst när han kom tillbaka. Han är dock helt 
övertygad om att han inte hade sällskap med någon annan person till lägen-

heten och att det ej heller fanns någon annan person i lägenheten när han 
kom tillbaka. 

När Christer kom in i lägenheten så gick han direkt och ställde tvättsäcken 

på en stol som han tidigare relaterat om i förhör. Stolen stod inne i allrummet 
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eller vardagsrummet längst till höger, mot balkongen. 

I detta läge av förhöret så förevisas Christer en schematisk skiss över hans 

lägenhet och skissen är benämnd CP IV. 

Christer får med en stjärna rita in på skissen den plats där stolen stod 

i vardagsrummet. Inom fem till tio minuter efter det att Christer har 

placerat säcken på stolen så tog han på sig ytterkläderna med avsikt att 

bege sig till Erling Ofstad. På direkt fråga om varför Christer skulle bege 

sig till Erling Ofstad, så säger Chr.ister att han "vet ej". Kanske kan det 

ha varit att han ville höra om Ofstad hade något vin eller liknande he1m1a. 

Det är inget möte som Erling Ofstad och Christer tidigare har ko1m1it överens 

om. Christer minns inte hur mycket klockan var när han begav sig till Erling 

Ofstad, men han uppskattar att tiden kan ha varit vid cirka 10-tiden på 

söndagförmiddagen. Christer gick direkt, utan avbrott, till Erling Ofstads 

lägenhet. Vad Christer hade för- ytteTkläder minns han ej vid förhörstill

fället. Christer minns att han lämnade dörren till lägenheten låst. Han har 

inget minne av att han skulle ha mött eller träffat någon person på vägen 

till Erling Ofstad. Enligt Christer så tog det cirka tre till fyra minuter 

för honom att gå från sin egen lägenhet till Erling Ofstad. När Christer korn 

till Erling Ofstads bostad så ringde han på dörrklockan utan att få något 

svar. Christer knackade även på fönstret till Ofstads bostad, men efter en 

minut så begav sig Christer ifrån Erling Ofstads bostad, då han inte gav 

sig tillkänna . 

Christer gick då direkt tillbaka till sin bostad. Han minns inte om han mötte 

eller träffade någon person på vägen hem. Christer minns att han inte hade 

sällskap med någon person när han ko:m tillbaka till bostaden. Han har inget 

minne av att han skulle ha tittat på klockan när han kom tillbaka till bo

staden. Enligt Christer så var dörren till hans lägenhet låst när han kom hem . 

På dirket fråga så uppger Christer att han uppskattar att han varit borta 

från sin lägenhet "mindre än tio minuter". Christer säger på fråga att sanno

likt rör det sig om sju, åtta, nio minuter. 
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Det fanns ingen annan person i lägenlheten när Christer kom tillbaka. Han tog 
omedelbart av sig jackan och gick direkt in och satte sig på toaletten. 

Christer säger här att när han gick in på toaletten så tog han också med sig 

en tidning. På direkt fråga så säger Christer att han satt i ungefär två 

till tre minuter på toaletten innen han kände brandlukt. Enligt Christer så 
såg han ingen rök under hela tiden som han uppehöll sig på toaletten . 
Christers första tanke när han kände brandlukten var att det kunde vara någon 

som eldade löv eller liknande. Han blev dock omedelbart strax därpå orolig 

och utan att sannolikt använda toalettpapper så reste han sig från toaletten 

och drog på sig byxorna och lämnade toaletten. Christer begav sig direkt in 

i vardagsrummet. När han kom in i vardagsrummet så såg han att det pyrde - --
rök ifrån tvättsäcken som stod på stolen. Han tillägger att det förekom ingen 

större rök i någon större del utav rummet, utan det var endast den del som 

han såg att det pyrde från säcken. Christer gick direkt fram till stolen med 

säcken och i samma ögonblick som han tog tag i säcken så slog det upp öppna, 

lågor ur säcken. Christ�r måttar med händerna och säger och lågorna var cirka 
2 till 3 dm höga och hade slagit upp i den övre kanten av säcken. 
På fråga säger Christer att eldslågorna slog ut i anslutning till knuten på 
säcken. 

I detta läge av förhöret får Christer själv förtydliga sig på så vis att 

han får rita en skiss över tvättsäcken och det område som eldslågorna och 

röken slog ut ur säcken . 

Efter detta så säger Christer att det är möjligt att när han kommer fram till 

tvättsäcken så öppnar han någon knut i överkanten på säcken där röken pyrde 

ut. Det kan vara i samband med detta och lufttillförseln till säcken som 

gjorde att branden tilltog och lågorna slog ut ur säcken. Händelseförloppet 
gick sedan mycket snabbt. Han hade tog med sig säcken ut på balkongen. Hur 
detta gick till med att öppna balkongdörren är Christer något osäker på. Han 

tror att han först med bägge händerna öppnade balkongdörren, det är det mest 

sannolika, men det kan också vara så att han tog säcken med en hand och 
begav sig bort till balkongdörren och öppnade den med den andra handen. 
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Christer tillägger här att det är mest sannolikt att han öppnat balkong

dörren först och sedan begivit sig till säcken där då eldslågorna slog upp 

och fattat den med bägge händerna på sidorna om säcken när han tog ut den 
på balkongen. 

förhöret avbryts för rast klockan 12.00 . 

Förhöret återupptaget efter rast klockan 12.45. 

Christer säger att det inte ramlade ner några brandflagor eller klädesper

sedlar på vardagsrumsgolvet i samband med att han tog ut den brinnande säcken 
till balkongen. 

Christer säger på frågor att han kan inte beskriva i vilket skede, men 

någonstans här har han öppnat knutarna till tvättsäcken och när han direkt 

kommer ut på balkongen så skakar han ur kläder på balkonggolvet. Av de kläder 

som ramlar ner på balkonggolvet så brinner det i vissa av dessa. 

På direkt fråga så säger Christer att han vare sig brände sig om händerna, 

ansikte eller på några av de kläder han hade på sig. När Christer har ristit 
ut kläderna ur skynket så brinner det mer i vissa av kläderna än i de andra . 
Kläderna ligger i detta skede då på balkonggolvet. Christer säger att Spinnas, 

täckjacka var det klädesplagg som brann hårdast. Han minns att han kastade 
ut denna jacka från balkongen och ner på backen. Han minns också att han 

kastade ut andra kläder från balkongen som det också brann i. Vad detta var 
för kläder kan han i dag inte erinra sig. I de kläder som det brann och pyrde 

och som var kvar på balkonggolvet så släckte Christer bränderna i dessa på 
så vis att han stampade och kvävde då elden i kläderna. I samband mP.d detta 
så yrde det omkring sotflagor kring hela balkongen enligt Christer. Dessa 
sotflagor, som var många till antalet, hade storlek på ända upp till 4 x 4 cm. 
Christer kan inte säga från vilket av plaggen som dessa sotflagor kom ifrån . 

Christer har inget minne av att han vid det här tillfället skulle haft någon 

s.k. balkongmatta på balkonggolvet. Christer tillägger här att han under en 
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period som han har bott i denna lägenhet har haft en plastmatta på balkongen. 
Han har dock inget minne av att den plastmattan skulle ha legat på balkong

golvet vid detta tillfälle då branden inträffade. 

Christer uppskattar att han hade släckt branden i kläderna som låg kvar på 

balkongen inom en tidsrymd av en halv till en minut . 

t()\()-:,Y��,1 Christer upplyses om att han i tidigare förhör sagt "i samband med att han 
kastade ut kläderna från balkongen så såg han Reimers". På direkt fråga så 

• 
säger Christer att han är inte helt säker på att det är i detta skede som han 
ser Reimers. 

• 

Christer upplyses om att Reimer sagt i förhör att "när han såg Christer så 

stod denne och stampade och liksom försökte släcka elden som var i kläderna 

på marken". Christer kommenterar detta med att säga "det är inte alls omöj

ligt att det förhåller sig på det viset". Christer kan inte exakt erinra 

sig vad han sade till Reimers, men att han nämnt för honom om att det var 
fråga om en ovanlig olycka, det är helt Christer helt säker på. Christer 

tillägger här och säger att han har en "bestämd känsla av att det förhåller 

sig på det viset'' . 

Christer upplyses i detta skede om att Anders Olsson berättat i förhör att 

hans intryck var att Reimers gick ut på sin altan och pratade med Christer 

som då fortfarande stod kvar uppe på balkongen. Christer upplyses åter att 

Anders Olsson i tidigare förhör har uppgivit att han hört att Christer skulle 
ha sagt "kläderna hade liksom självantänt i smutskorgen". Christer kommenterar 
detta och säger att det är en missuppfattning och en helt felaktig uppgift 
från Anders Olsson. 

Christer upplyses om att han i tidigare förhör nämnt "att Gustavsson kom in 
i lägenheten samtidigt med att han pratade med Reimers från balkongen. 

Christer säger att han minns att Gustavsson kom in i samband med att Christer 
sopade bort sotflagor ifrån balkongen. Enligt Christer så bevittnade Gustavsson 

när Christer sopade på balkongen. 
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Christer säger att innan Gustavsson korn in i hans lägenhet så hade han varit 

nere på marken och tagit hand om de klädesrester som låg där. Christer har 
också i tidigare förhör omnämnt "när Gustavsson kom in i lägenheten hade det 
slutat att brinna". Christer säger nu på fråga att detta är helt riktigt. 

Christer kan inte ange i vilket skede som han upptäckte att det brann i stols
dynan. Christer upplyses om att han i tidigare förhör omnämnt "att krollsplinten 
hade tagit eld i stolsdynan". Christer säger här att han är inte övertygad 
om att det brann i stolsdynan, men däremot så rök det och �e i krollsplinten 
i den lösa stolsdynan. 

Enligt Christer så sitter stolsdynan inpassad löst i själva stolsramen. 
Christer har inget minne av att han har tagit ut stolsdynan på balkongen. 
Branden som förekom i stolsdynan släckte inte Christer med hjälp av vatten, 

utan han tror att han sannolikt bara har kvävt elden genom att slå med handen 

på stolsdynan. 

På direkt fråga så säger Christer att det låg inte något löst föremål uppe 

på själva stolsdynan. Gustavsson hjälpt inte själv till med att släcka branden, 
utan han bara tittade på när Christer sopade ute på balkongen. 
På direkt fråga så säger Christer att Gustavsson har sett vad som brunnit . 
Christer är helt säker på att han har visat de brända kläderna för Gustavsson. 
Om kläderna i detta skede var kvar ute på balkongen eller att Christer hade 

tagit in dem i lägenheten, det kan Christer inte erinra sig. Han tror dock 

att kläderna var kvar på balkongen. Christer minns inte om han förevisade 
den brända stolsdynan för Gustavsson, men han säger att sannolika så har han 
sett den. Christer erinrar sig också att han sagt till Gustavsson "tack gode 
gud för att Erling inte var hemma". I övrigt så hade Christer kort nämnt 
om branden och orsaken till den för Gustavsson. 

I detta skede av förhöret så upplyses Christer om att Stig Gustavsson sagt 

att "han har inte hört talas om någon brand i Christers lägenhet, förutom 

malören med brännvinskokeriet". 
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Christer kommenterar detta med att "ja, Gustavsson han är ju som han är". 

Christer säger att Gustavsson var den enda människa som var inne vid denna 
söndagsförmiddag i hans lägenhet och i anslutning till branden. 

På direkt fråga så säger Christer att Gustavsson kan ha varit inne i hans 

lägenhet i kanske tio till femton minuter . 

Christer säger vidare på frågor att efter det att han hade släckt branden i 

kläderna på balkongen så hade han omedelbart begivit sig ut utanför Reimers 

altan och tagit hand om de kläder som han kastat ut. Christer minns att det 
brann i åtminstone Spinnars jacka när han kom ner utanför Reimers altan. 

Christer beskriver här att det liksom droppade ur jackan när han lyfte på 

den. I samband med detta så släcker Christer branden. 

På direkt fråga så säger Christer att han tog med sig alla de kläder som det 

brunnit i och som han hade kastat ut .. Christer är säker på att han tog med 

sig allting som han såg när han kom ner utanför Reimers altan och städade 
på så vis upp efter sig. 

Christer har tidigare i förhör fått reda på att Anders Olsson och Reimers 
berättat att de efter denna händelse legat kvar ett par blå byxor i rabatten 

utanför Reimers altan. Detta säger Christer är någonting som han inte har sett 

i så fall. Christer säger att den enda person som han vet har sett Christer 

vid detta tillfälle när han tar hand om kläderna utanför Reimers altan, det 
är Reimers själv. 

Dessutom har Christer en minnesbild av att en kvinna på övre balkongen i 

tvåvåningshuset mittemot Christer, hade varit ute på sin balkong och tittat 

på Christer. Han hade vid detta tillfälle inte samtalat med denna kvinna. 
Klädesresterna tog Christer i händerna och bar upp. Christer är helt säker på 
att när han kom fram till sin lägenhet på loftgången så vare sig pryde det eller 

brann det i kläderna. 
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Christer hade inte sällskap med någon person och han pratade inte heller med 

någon när han närmade sig lägenheten på loftgången. Christer erinrar sig här 

att han i samband med branden har samtalat med fru Lindberg som bor två 

lägenheter bort på samma loftgång som Christer. I vilket skede detta sam-

tal har skett, minns han inte, men samtalet har berört 

klädesbranden . 

den självantända 

Christer har inget minne av att han skulle ha kastat några kläder i sopned

kastet i samband med att han är på väg upp till lägenheten och då går i trapp

huset. Anledningen till att han var ute och hämtade kläderna var förutom att 

han ville städa upp efter sig, dessutom att han ville visa Spinnars vad som 

hade hänt med Spinnars jacka. 

Christer vill minnas att han sedan kastade ett par t-shirts och kanske ett 

par skjortor samt några handdukar. Handdukarna var av frotte och han kastade 

dem på grund av att de hade fått omfattande brandskador. 

Christer har i tidigare förhör sagt att ungefär två tredjedelar av tvätten 

gick att rädda medans uppskattningsvis en tredjedel av tvätten hade blivit 

förstörd. Christer säger här att med detta menar han volyminnehållet och 

säger att $pinnars jacka var ju till volymen större än mycket av det andra i 

tvätten. 

Christer är något osäker över om han i dag har något plagg kvar hemma som 

låg i tvättsäcken, där �jälvantändningen och branden uppstod. Han säger dock 

att det är inte omöjligt att han i sin lägenhet har en svart skjorta som 

har någon brännfläck på en ärm. Christer säger att han har använt den skjortan 

på så vis att han har haft uppkavlade ärmar. På så vis har brännskadan inte 

synts. 

Förutom Gustavsson, så har Christer endast pratat med Spinnars om klädes

branden. Huruvida han med Spinnars har visat några klädesplagg för honom 

minns Christer inte i dag. 
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Christer har inte lejt någon person att laga några utav cle kläder som blev 
förstörda vid branden. Christer har i sin lägenhet två stycken tvättkorgar. 
En är brun och en är blå till färgen. Bägge tvättkorgarna är runda och till
verkade av plats. Christer säger att han i genomsnitt brukar tvätta cirka 

en gång per månad . 

Förutom grovtvättstugan, omedelbart söder om Kung Hans Väg 121, så brukar 

Christer även använda sig av tvättstugan som ligger omedelbart söder om 

Kung Hans Väg 155 . 

Beträffande Spinnars jacka så har Christer att berätta att vid denna tidpunkt 

så vil-1 han minns att Spinnars bodde hemma hos Erling Ofstad. Vid något till

fälle så hade Spinnars bett Christer att han skulle tvätta Spinnars jacka. 
Orsaken till detta var att Erling Ofstad hade - vad Christer vill minnas -
förlorat sin tvättstugenyckel och att det var därför som Christer skulle 

hjälpa till med tvättningen av Spinnars jacka. Christer vill också mi nnas 

att jackan hade hängt ett tag i Christers lägenhet. 
På tilläggsfråga så säger Christer att jackan kan ha hängt hemma i Christers 

lägenhet en vecka till fjorton dagar inna�8�vättade den. 

På direkt fråga så säger Christer att han har aldrig använt Spinnars 

täckjacka. Enligt Christer så var Spinnars täckjacka normalsmutsig. På fråga 
säger Christer att det var inte några särskilda smutsfläckar på jackan. 

Christer har inte tvättat denna täckjacka vid något tidigare tillfälle . 
På direkt fråga så säger Christer att han vid några sporadiska tillfällen 

har tvättat andra kläder åt Spinnars. Han vill minnas att det vid ett till

fälle har rört sig om någon träningsoverall som Spinnars har haft och att det 

vid något annat tillfälle har förekommit att Spinnars har lämnat ifrån sig 

kalsonger som Christer har tvättat åt honom. Christer har aldrig tidigare 

tvättat åt någon annan person än Spinnars. 

På direkt fråga så säger Christer att han har inte något direkt minne av 
att han under första halvåret 1986 skulle ha gjort sig skyldig till något 
brott som i dag inte är känt vid polisen. 
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Vidare uppger Christer att han under denna tid inte hade någon som helst an

ledning till att känna sig vare sig förföljd, rädd eller jagad av polis. 

På direkt fråga så säger Christer att han har inte vid något tillfälle 

haft "polisnoja" . 

Vi övergår nu till konferensförhör. 

F :  Vittnet Stenhalm har i förhöret berättat att du kom till hans bostad i 

månadsskiftet februari-mars och sannolikt var det den �:de eller 5:de ' 
� Det var kort efter Palme- m ordet. Klockan hade varit vid 23, 24-tiden 

och du hade varit nykter, barfota, panikslagen. Du hade saknat nycklar 

till din lägenhet. Du hade berättat för honom att det hade varit tre polis

bilar som jagade dig. Du hade sprungit mellan lägenhetens alla fönster 

och tittat ut. Du lämnade sedan Stenhalms lägenhet vid 5, 6-tiden på 

morgonen. Du hade fått en skruvmejsel av honom för att ta dig in i lägen

heten. 

C: Ja . . . . .  
F: Varför kände du  dig jagad av polis? 
C:  Ja,men det vet jag inte om jag kan gå in på för att. . .  

Ja, det vet jag inte om jag kan göra . 
F: Men det är inget brott som så att säga . .  du säger att du vill inte gå in 

på det? 

C: Ja . 
F :  Tänk på vad du sitter pa 
C :  Ja, vad då sitter? 
F :  Ja, vad du är misstänkt för Palme-mordet. 

C :  Ja, det vet jag väl. Ja, men det fri-tar mig inte från andra brott. 

F :  Nej, men det är bra att få en sån här sak klart ut varför den har ägt 

rum. Det är så jag menar. 
C :  Ja, ja visst. Men alltså då kan jag ju säga så här att . .  Ja det var en 

vinterkväll, var väl runt . • . .  nej men det var alltså . .  Det var nämligen så 

att jag hade tagit tjack, det hade jag gjort. Och jag hade tagit tjack 

mellan en torsdag och en fredag. I hur stor utsträckning kan jag inte säga, 
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hur många doser, men i alla fall framåt fredageftermiddagen den kvällen, 
den dan alltså, så städade jag lägenheten noga, och skurade, och diskade 
och all ting. 

F :  Din egen 

C :  Min egen 
vägg att 

lägenhet? 

lägenhet ja. Sen började jag, så hörde jag Gustavsson vägg i 

det pågick visst samkväm, 

nån bandspelare gick och så vidare 

hörde någon 

och när jag 

kvinnoröst där inne och 

blev klar med allting 

det här som hade tagit runt, låt oss säga från tolv till framåt sex, en 

sex timmar. En noga städning hemma så gick jag in till Gustavsson och där 

befann sig, vad jag minns, den här Beata Friberg och vi satt och snackade 

och han bjöd på dricka och så där vidare och då så, så vart hon tjejen 

där alltså,Beata Friberg , hon vart så jävla stökig så att hon vart jobbig 

och till och med Gustavsson tyckte det att hon var jävligt jobbig och 

rätt vad det var så tog hon fram bibeln och började läsa på ett jävla, 

ja man kan nästan säga på, ja hur man nu ska uttrycka det, på ett nästan 

hädiskt sätt alltså, bara blä, blä. Och både Gustavsson och jag tyckte 

väldigt illa om det där så att Gustavsson bad henne och sluta och jag sade 

åt henne att hålla käften och så vidare och tog ifrån henne den där boken. 

Ja, alltså bibeln och sen i alla fall då så började hon gapa och skrika 
rätt ut alltså, helt okontrollerat, äh, äh, precis så. Så jag höll för 

munnen på henne. Det var en jobbig jävla människa. Måll käften. Till 
saken hör att Gustavsson har fått flera klagomål för att det har varit 

en massa en liv där i hans lägenhet och att han har fått uppsägning 

och det har hängt så här på kanten många gånger och jag sa till henne medans 

jag höll för munnen på henne att för faan sa jag, fattar du inte vad du 

håller på med. Fattar du inte att morfar får sparken härifrån sa jag. 

Sluta upp med det här jävla bräkandet alltså sa jag till henne. Ja och 

sen släppte jag henne och så började hon skrika direkt ut igen okontrollerat. 
Ja, jag lägger ner det här sa jag till morfar. Jag går härifrån. Så tänkte 
jag, va faan ja. Så jag gick in till 
till Valdemar Kozber och det var som 

mig 

sagt 

och så tänkte jag, jag går hem 

på fredagkvällen och jag gick 
hem till Valdemar Kozber och ringde på. Det var ingen som öppnade och 

när jag var på väg ner i trapphuset så kom han, eller, ja låt mig säga 

att jag hade varit där inne i morfars lägenhet i kanske ett antal timmar. 
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Kanske klockan var åtta, halv nio nånting, jag vet inte. Nio möjligtvis, 

på kvällen. Så i alla fall, jag sammanträffar med Kozber i trapphuset när 

han kommer tämligen berusad, upp alltså. Han har varit på krogen, jag 
vet inte vilken krog, om han hade varit på puben i området där eller om 
han kom inneifrån stan, det kan jag inte säga. Men han var tämligen -
berusad i alla fall. Så sa han, följ med mig in sa han. Ja visst sa jag . 
Det kan jag göra och det första han gjorde när vi kom in i hans lägenhet, 

så frågade han om, . . . .  hur faan var det .. jo jag vill minnas att han tog fram 
en stor kniv så här, dykarmodell alltså, satt i en bordsskiva och sen tog 

han fram ett dragspel och satt och spelade så där. Han är ju polack så att 
det var ...  entonigt och ...  artat och så där så satt han da,di, så upp
manade han mig, ja följ min ton här så sjöng vi bägge två tyckte han. 

Ja, ja nej det är bra så här. Jag lyssnar på dig, så fortsätt och ta det 

lugnt sa jag. Sen i alla fall, under det att han sitter där och spelar 

så ringer jag ett samtal in till stan. Jag ska försöka fixa något mera 

tjack då och bestämmer rned en människa att jag ska kollllla in till stan 

efter klockan tolv på natten. 

Om det var så att jag hade ytterkläder på mig ska jag låta vara osagt, 
men vi gick i alla fall från Kozbers lägenhet upp till min lägenhet och 
strax innan vi lämnar Kozbers lägenhet så ser jag att han tar ut ur en 

garderob, han hade pengar där alltså. Det var inga större summor, men som 

jag så alltså som jag uppfattade det så var det väl kanske en, ja åtta 

hundralappar nånting sånt där som han tog ut och stoppade på sig. Sen 

kom vi upp i min lägenhet och så sitter vi där vid köksbordet och så säger 

han så här till mig, har du något tjack säger han. Och till saken hör 
att jag är inte som många andra, så där som sköljer ur tompåsarna utan 

ja, många gör ju faktiskt så alltså, ja slår i ..  vatten rent ut sagt, 
men jag hade kanske låt oss säga en fjärdedels gram kvar i hörnan på en 
påse,men som jag betraktar som alltså ingen dos. Jag skulle inte ha det 
själv alltså. Ja, det var ju också en fråga sa jag till honom, om jag har 

tjack. Ja, jag kan ju säga, det som finns under mitt tak det är det här 
sa jag och så visade jag honom påsen med det där lilla, lilla. Du kan 
få det sa jag om du vill ha. Men det är inte mycket att hänga i julgranen, 
sa jag, så lite. 

• lty lLS ej om bl-.tnkotton �nvMds som 1011sat1ningsblad.  Ex 1: Till ori ginalpärm (i nr-följd) 



• 

• 

• 

• 

. 01 PolisdlS1t1kt' 
SPANINGSUPPSLAG • Sld n,1.5 .1 6 

07 Avsnitt 08 LOpando ni · ö2. Äfbätsånhet
: · ···· · · ····· · · ···· ·· ····· · ·······•••· · · i grövre brottmål 

..... ... ........ '' ......... ........................ · -
03 Upprä11.a11d> av·• tc leton· 04 Fonsått• 7 n1 ngsblad 

I UppglflSIAmnare (Gflc:rnamn och IOrnamn) 

09 s,on med \li lket uppglllen hor sa.mm.an· os 
� 

I Ulskriftsd.alUm 

10 I sak 

0 

7 FOr'hOf.SfHOt n Promomorii.l 

Ja, men sa han. Det kan jag göra sa han. Det kan jag göra. Så han sätter 

sig. Han får låna en spruta av mig och jag borde . .  för att till saken hör, 
att vad jag vet så kunde han inte injicera pi sig själv, men han sitter 

där. Jag lånar honom en liten äggkopp eller något liknande föremål,så han 

sitter och löser det där och håller på med vatten. Men jag står i köket, 

och lutar mig mot diskbänken och så tittar jag på honom och så rätt vad 
det är så tappar han det här, äggkoppen. Den far ,1er i mattan och han 

ser på mig ... han stelnar till. Han tvärstelnar så här och sen så säger 

jag till honom att hörrö du ..  för jag hade inte iakttagit honom precis 
varje sekund, utan jag säger det, att var det tjack i det där då har du 
otur, sa jag. Han står ytterligare i ett tag så här stel och så tittar han 

på mig så här. Han har en speciell blick, lite psykopat så här, ja det var 
tjack i det där, sa han. Ja, sa jag, du får ta det som en man alltså. 

Så sitter han fortfarande, jättestum, sen reser han sig upp och så säger 

han så här. Vi åker in till stan och dansar, säger han. Nej,nej sa jag. 

Jag ska uträtta andra ärenden. Jag har annat ett göra. Då var klockan 

kanske elva, halv tolv på kvällen. Jag har annat att göra. Jag ska åka 

sen om ett tag, sa jag. Jag ska in till stan och uträtta ett ärende 
sa jag. För övrigt dansar inte jag. Jag dansar inte. Och sen så säger jag 
till honom . . .  för till saken hör också i viss mån att jag var skyldig 
honom. Det hade hänt vid några tillfällen tidigare att vi lånat någon 
hundralapp av varandra, vice versa alltså. Och det hade aldrig fungerat, 

betalningen från honom fungerat och även från min sida ...  så det hade 

aldrig varit några oegentligheter på den punkten. Så jag säger det till 

honom .. för jag vill minnas . .  för jag var skyldig honom vid det tillfället 

200 spänn och då säger jag: Hörrö du Valdemar, kan jag få låna 100 spänn 

utav dig. Då hade vi bestämt tidigare, för det är var en fredag, då hade 

vi bestämt betalningsdag som till kommande onsdag. Kan jag få utöka skulden 
från 200 till 300 sa jag. Så får du det som vi tidigare har sagt på 
onsdag. Jag har inga pengar sa han. Men då hade jag sett att han hade 
tagit ut pengar ur sin garderob. 

Ja, det var pest sa jag, på så sätt, och var och en har ju sina skäl 
för sina yttranden så jag tänkte, ja visst. Så jag bara konstaterade 
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vad han sa. Ja och sen rätt vad det var, så, ja det vart nån jävla konstig 
stämning där mellan oss, så rätt vad det var så säger han till mig så 
här att; jag kan döda dig säger han. Vad faan säger du, sa jag till honom. 
För att till saken hör att vid den tidpunkten så hade jag i mitt kylskåp, 
låg det en liten sån här, vad ska vi säga en yxa av tomahawk-modell, av 
någon anledning, den låg där inne i skåpet alltså och jag stod närmast 
kylskåpet, vad faan säger du Valle, sa jag. För jag var ju så pass nära 
yxan så vad faan säger du sa jag. Jag kan döda dej, sa han. Du kan inte 
döda mig. Det var han som förde det på tal alltså. Gå härifrån säger jag . 

Gå . . .  gå härifrån sa jag. Stick. Lämna lägenheten omedelbart. Jävla sätt, 
alltså, det . .  han sa bara . .  jag kan döda dig. Du kan inte döda mig sa jag. 
Gå härifrån . .  Så gick han fram till, ja öppna en liten dörr där i köket 
och så tog han fram elen här lådan med bestick. Så tog han en gaffel i 
vardera handen ocn så gick han emot mig, och sa, nu ska jag döda dig, 
sa han. 
Och i samma veva så kom det en väldigt hög spark. Han är tämligen väl
tränad, som kom visslande förbi mitt huvud så här. Jag drog undan huvudet. 
Ja, och jag kan inte komma ihåg alla detaljer men i alla fall. 

Bandbyte . 
F :  Klockan är 13.45 och Christer berättar om en händelse som har inträffat i 

hans lägenhet mellan Kozber och honom. 

C :  Ja, så att .. vad ska vi säga ....  han är alltså fysiskt vältrimmad och är 
starkare än jag och då så, ja man kan säga helt enkelt att det var slagsmål 
där mellan oss där inne. Och i ett skede så hade dörren in till . ....  
gått upp alltså och det var rätt så mycket snö där ute och katterna sprang 
omkring och jamade. Jag var som sagt var i strumpfötterna och till slut 
alltså, så tänkte jag, fortsätter det här så kommer lägenheten att gå sönder, 
alltså, det händer en olycka här till slut. Av allvarliga slaget, alltså. 
Så jag säger det till Valdemar, så  han stod kvar inne i min lägenhet. 
Jag går härifrån Valdemar, säger jag. Jag lämnar min egen lägenhet. Jag 
sticker sa jag. Och så gick jag u t  och gick därifrån. Jag tänkte, vart 
faan ska jag ta vägen nu då. Jag går ut ett tag tills han har lugnat ner sig. 
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Tänkte jag. Jag går ut. Så jag gick ut just och så gick jag in i den här 

tvättstugan och ställde mig inne i tvättstugan och då var klockan rätt 
så sent på natten, började närma sig tolv. Så jag stod där inne ett tag 
och då var jag ju som sagt var tämligen uppjagad och jag hade ju som 
sagt var natten innan tagit amfetamin så jag hade ju amfetamin i blodet 
då och det enda ..  gett det andra så som sagt var, så att visst det hade 

väl tagit på nerverna. Så jag stod där inne och väntade ett tag och 
skulle kolla om han följde efter mig . . .  men sen i alla fall när jag tycker 

att det är lugnt så går jag ut igen och då går jag då på yttersidan som 
ni sen har sett på skissen och då kommer han ut ur min port. Han har en 
stor sån här svart halvlång skinnrock, som en sån här tysk typ, men alltså 

lårlång, inte lång, inte kort, utan sån där riktigt. 

F :  Trekvartslång? 
C:  Ja. Trekvartslång. Ja visst då kommer han gående emot mig alltså. Och när 

han får se mig, vi möts alltså, jag har fortfarande bara strumporna på 

mig, vi möts. Då springer han @mot mig och börjar jaga mig. Så jag rundar 

hörnet och springer in under den här portalen igen och springer . .  jag tänkte, 
..  området där , för att tidigare hade Risto Birkstrand bott längst upp där 
husraden slutar, men han hade flyttat då 1 december året innan. Tänkte, 

vad faan, jag känner ingen i området här uppåt, men så drog jag mig till 

minnes samtidigt som jag sprang att jag vid något tillfälle hade varit 
hos just den här Stenholm och supit med Birkstrand. Jag tänkte, jag springer 

hem till honom och ringer på. Och han öppnar mycket riktigt alltså, för 

jag sprang in genom porten på baksidan av nån anledning . .. .  vissa portar 

i området är det . .  men jag kom i alla fall upp och ringde jag på hans dörr 

och så sa jag det, får jag komma in här alltså . 

Sen ska jag faktiskt säga, så att, jo, det kanske man kan ta det, faktiskt 
i så fall, som ett enskilt tillfälle att någon form av polisnoja, men 
grundar sig ju inte på det alltså, utan det grundar sig på det här an

strängande slagsmålet med honom, Kozber o.s.v. Så jag säger att får jag 

vila här ett tag. Ja visst ja. Och sen sitter jag . .  det är riktigt som han . .  

han gick och lade sig och sov. Men han kom upp med jämna mellanrum och 

jag satt i köket och tittade ifall Valle skulle komma och spana efter 

mig där och då hörde jag .. alltså .. då var det nog en noja vid det tillfället, 
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för då tycker jag, att jag hör Valdemars röst. Jag tycker att jag alltså 

ser tre polisbilar som kommer och kör in i området och så tycker jag att 

jag hör Valdemar Kozbers röst ropa långt bortifrån till då dom här poliserna, 

ta honom, ta honom. Ja alltså om mig. Men sen i alla fall så var jag där 

ett antal timmar. Kanske fram till fyra, fem på morgonen och så tänkte 

jag det, hur faan ska jag komma in genom porten för jag hade ju sprungit 

ifrån nycklar och allting och dörren stod på vid gavel och ja, ja så jag 

lånade en skruvmejsel av honom. Och så gick jag hem och öppnade porten 
och så gick jag in. Klockan var närmare sex, strax före sex och precis 

när jag kom innanför dörren. Jag visste inte alls vad jag skulle få se . 

Jag tänkte att ja nu får jag se, han kanske har vridit nacken av katterna, 

slagit sönder inredningen nånting, vad vet jag tänkte jag. Men dörren var 

stängd, men det var ingen i lägenheten och allting var i god ordning 

och så där vidare och precis när jag kom innanför dörren så ringer 

Kozber, eller ringer telefonen och jag bara lyfter luren, ja så hör jag 

i andra änden då, ja hej, det är Valdemar. Hörrö du jag har ett sår, sa 

han. Jag kommer inte ihåg vad han snacka om, på axeln eller vad det var. 
Jag vill att du kommer över och ser till det här, sa han. Och då • . ...  
ja  det är ingen fara sa han. Du kan komma över för jag ska inte bråka eller 

göra nånting sa han. Nej sa jag, men jag har inga bandage eller nånting 
hemma, sa jag. SKöt om det där själv du, sa jag för att . .  och för övrigt 

ska jag åka in till stan nu på förmiddagen. Jag hittade bara på det alltså. 
Och jag kommer inte hem förrän efter klockan tio . 

Och sen så småningom senare samma dag, för att avsluta det hela, klockan 
tre ungefär på eftermiddagen så ringer det på min dörr och då var han utan

för. Jag såg det genom fönstret, men jag öppnade bara lilla köksfönstret 
och han stod där och det första han gör utan att säga nånting så ställer 
han in en ölburk, inne på fönsterbrädan. Ja, så säger han så här, kan jag 
komma in. Nej, jag vet inte .. jag ska åka in till stan nu. Men du vi kan 
ses senare. Vi ses om nån dag eller två och så där vidare. Jaha, sa han, 
men pengarna då, sa han. får jag dom på onsdag. 
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För som jag tidigare nämnde så var jag skyldig honom ZOO spänn. Ja det 

är klart att du får dina pengar på onsdag, sa jag. Det här bråket här

emellan . . .  har ju ingenting med skulden att göra, sa jag. 

F :  När inträffade det här? 

C :  Ja, det var i februari, men jag kan inte säga vilket år. Jag kan inte 

säga vilket år . 

F :  Nej. Stenholm har sagt att det inträffade kort efter Palme-mordet. 

C: Ja, det kan det mycket väl ha varit. Det är ju tre år sedan. Det kan 

stämma bra det. 

F: Du medger att en viss form av "polisnoja" har det varit vid det här till

fället? 

C: Ja vid just det tillfället. Ja just det. Men det berodde ju som sagt var 

på Valdemar Kozber. 

F :  Är det inte som så att de kläder som brann i din lägenhet var kläder som 

du haft på dig vid besöket i Stockholm den 28.2.86? 

C :  Nej. Det var det inte. 

F :  Det är fel? 

C: Ja, det är fel. 

F: Är det inte som så att du har tänt på dom här kläderna därför att du 

kände dig förföljd av polis? 

C: Nej . 

F: Att du fick "polisnoja"? 

C :  Nej. 

F :  Att du ville undanröja bevis? 

C: Nej. Det är det inte, för jag har aldrig haft några bevis att undanröja. 

F :  Det sättet som du har uppgivit att den här branden har uppstått på, 

framstår som inte riktigt ...  

C :  . . .  jasså . . .  

F :  . . .  trovärdigt. 

C: Jaha. Ja, då återknyter jag till det att, vad jag sa tidigare i dag, 

att om SKL tvättar och går tillväga precis som jag har sagt, med i stort 

sätt samma uppsättning kläder oc� med den här täckjackan och låter det 

hänga över natten i just det torkrummet och går tillväga på samma sätt 

så ska de finna att det är så. 
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Förhöret övergår till indiktering. 

Förhöret avbryts för rast klockan 13.55. 

Förhöret återupptaget klockan 14.05. 

Christer har underrättats om att SKL i ett sakkunnigt utlåtande daterat 

1989-02-02 konstaterat att "en självantändning i kläder som hanterats på 

angivet sätt är inte möjligt och det finns i övrigt inte något som tyder på 

att det på stolen legat något som brunnit eller än mindre att brand före

kommit på i stolsitsen". SKL har i sitt utlåtande haft tillgång till den 

stol som angivits av Christer samt Christers uppgifter i förhör daterat 

1989-01-13 om hur branden uppstått. 

I detta skede i samband med indikteringen av SKL:s utlåtande lämnar Christer 

förhörsrummet under en kortare tid och i samband med detta blir det en rast. 

Under rasten så har Christer fått uppgifter om att den klädesbrand som har 

förekommit hos honom eventuellt kan ha inträffat den 1 februari1986. Christer 

har också underrättats om att han i närvarande stund inte kan få alla detaljer 

som ligger till grund för ett eventuellt konstaterande att det kan förhålla 

sig på så vis, utan vi behöver fortsatt tid för att gå igenom händelsen . 

På fråga från förundersökningsledare Helin så säger Christer att han inte minns 

vad som var orsaken till att han vid detta tillfälle kastade ner kläderna 

i stället för att vika dem i samband med att han var i torkrummet. Han 

antar dock att det kan vara som så att han vid detta tillfälle var särskilt 

trött eller särskilt slö. 

fhrister upplyses om att han i tidigare förhör uppgivit att han aldrig kastat 

bort några kläder och han säger att det är helt riktigt. Christer tillfrågas 

då om han under tiden den 28 februari 1986 och fram till och med den 14 

december 1988 vid något tillfälle kastat bort någon blå trenchcoat. Christer 

erinrar sig då att han haft två stycken trenchcoat och den ena var blå, den 

andra beige. Han har kastat bort dessa två någon gång under 1988. Beträffande --
dessa bägge trenchcoat så berättar Christer att de hade tillhört hans far 
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och efter det att han dog 1977 så hade de legat magasinerade fram till 1983. 
Christer har därefter haft dem hängaindes i sin lägenhet, men ingen av dem är 

använda förutom vid ett tillfälle. I samband med någon storstädning under 

1988 så lät han kasta bort bägge dessa trenchcoat. 

På fråga så uppger Christer att han har inget minne av att han skulle ha 
nämnt till någon person att han skulle ha sett vapen hos Sigge Cedergren. 

Christer underrättades om att Spinnars i förhör uppgivit att "Christer skrytit 

om att han hos Siqge känt på och tjafsat med tunga I häftiga vapen". 

Christer säger då att var det någon person som jag har berättat det för 

så var det i så fall för Spinnars. 

Christer tillfrågas om han vid denna beskrivning av vapnen hos Sigge, kan ha 
använt ordet Magnum till Spinnars. Christer säger där att det tror han inte 

att han har använt. 

På direkt fråga så säger Christer att han ändock vid tillfället när han fick 

hålla i vapnet hemma hos Sigge blivit något imponerad av vapnet. 

På direkt fråga så uppger Christer att han vidhåller att det är som så att 

det här är enda tillfället som han har hållit i en revolver eller. pistol 
i sin hand . 

Christer upplyses om att $pinnars i förhör berättat att han i samband med en 

permission från Färingsöanstalten 1987 antingen den 21 juni eller 21 juli, var 

tillsammans med Christer i Stockholm. Christer hade då bett Spinnars att vänta 

utanför Åhlens i city medans Christer själv skulle köpa någonting. Christer 
får frågan av förhörsledaren om vad det var för någonting som han skulle köpa 
och säger då att det var en startpistol. 

förhöret övergår i konferensform. 

• Ifylls of om blanketten används som fonsåttningsblod Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 



• 

• 

• 

• 

• 01 Polisdislnkt· 
SPANINGSUPPSLAG 

s; o n.J .. 5-i 3 
07 Av$nilt 08 LOpande nr . 

ö2.Åib9iSårihåt: .....
................................. . i grövre brottmil 

· o:i UPi)räi,åiid·> · �;: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·,eieiön: · · · · · · · 
· · 

04 Fort:iM· 
nlngsblad 

Uppgiftsltimn:i,e (el! ernamn och fOrnamn) 

09 Bron med vil ket uppgiften hOr s<'!mman' os Utsk,iltsdatum 

Fö,hörsprot Pro memori a 

10 $31< 

0 

f :  Vad var det nu du skulle berätta om den här pistolen? 
C :  Ja . . . .  jag har ingenting, det var en tid efter Palme-mordet . .  nä . .  jag ...  

vi kan inte ...  det kan inte . .  hör inte till sammanhanget, det har inte med 

saken att göra. Det har inte med saken att göra. Inte ett dugg. 

Christer vill inte berätta någonting om inköpet av denna startpistol . 

Christer vägrar att svara på frågor beträffande inköpet av detta vapen och 
han säger själv att det är fråga om en startpistol. Enligt Christer så har 
vapnet inköpts på nalterborg, men varför inköpet har ägt rum och vad som 

är motivet till det, tänker han inte berätta. 

På direkt fråga så säger Christer att det rör sig inte om ett licenspliktigt 

vapen som faller under vapenlagen. 

förhöret avslutas klockan 14.25. 

Christer önskar icke ta del av det indikterade förhöret utan godkänner det 
i sin helhet såsom det indikterats. Christer önskar dock ta del av förhöret 

när det har utskrivits . 

krkom 

• llylls ej om blanketten anvtlnds som IOrls6Uningsbl;:id, Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 
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Schematisk översiktsskiss över del 
av bostadsområde vid Kung Hans väg 
i Sollentuna. 

Kung Hans väg 

35 A 

t,-vånings 

hyreshus 

Kung Hans väg 

121 

Tvättstuga 

880208 

Där Christer gick in i tvätt
stugan ritat med rött kryss, nr 1. 

Gån 

' ?-vånings 

, hyreshus 

r- - ----
,. 
l _ _ _ .. 

.. ' 

3-vånings 

hyreshus 

B, Le.v,c. t .. ; Il 
I 

k.D 10'-/OS--o 
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Kung Hans väg 

35 A 

loft ån 

C. Petterssons 

lä enhet 
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Sd1v111 : 1Li�tk öv,�rsiktsnkiss över del 

riv ho�1l.adsomrDdc v i  cl Kung Hans väC) 

i So I kntunri . 

Inringade nr 1, 2 ,  3 ,  4 ,  5 är 
kamerapositioner, fotona tagna i 
pilens riktning. 

�--vånings 

hyreshus 

Kunl:. Hans väg 
121  

Kung Hans vtig 

35 /I 

januari 1909 

T vii l tstuga 

3-v5nings 

hyreshus 

r- - - -- - -

3-vånings 

hyreshus 
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Kung I lans väy 

35 A 

loft ån 

C. Petterssons 

lä enhet 
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Schematisk skisss över tvätt/grovtvättstuga 

i bostadsområdet vid Kung Hans väg 

i Sollentuna. 

kommissarie 

C 
grovtvätt 

0 
TS 

TM 

TM 

C 

TM 

TM 

I 
I 

Teckenförklaring: 

TM = tvättmaskin 

C = centrifug 

TS = torkskåp 

TT = torktumlare 

M = mangel 

TT 

tork-

rum 

TS 
TT 

·-

M 

Tvättstugans storlek 1000cm x 1000cm 

TM inringat med rött och markerat med nr 1 

är den tvättmaskin Christer använde. 
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Schematisk skissa Hver tvätt/grovtvättstuga 

i bostadsområdet vid Kung Hans väg 
i Sollentuna. 

kommissarie 

C 
grovtvätt tork-

/� 

rt.im 

"'l 
@J TS TS 

TM TT TT 

TM 
. 

C 
. , 

.. 

< © TM 
I ' ™ 

M 

-

\ �/ 
I 

TeckenfHrklaring: 

TM = tvättmaskin 
C = centrifug 
TS = torkskåp 
TT = torktumlare 
M = mangel 

Tvättstugans storlek 1000cm X 1000cm 

Inringade nr 6, 7, 8, 9, 10, 11 är kamerapositioner, 
fotona tagna i pilens riktning. 
Nr 10 och 11 tagna från samma position. 
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Schematisk skiss över torkrummet i 
tvättstuga vid Kung Hans väg 

i Sollentuna 

Rummets storlek 27Scm x 2SScm 

·ockt,o
�� 

Jerker Söderblom 
kommissarie 

Nr 1 . -----H� ---- -- - - ·  ·----.--.. _ ______ �-,, '7 · · - · · 
"'-

,' • ) . / ·? -...... ---r-:-r-_ 
Nr 2 .  --- -1-➔ /:? 

· - -'-- �- -· - . · - - -·- ---:,----- ·-c. -c-, - --·--'---'---- ---1 

__ .,. .:._ _, __ _._ --... ........ _ 

' 

' .J.. Nr 3---➔'llr"'·- - •,,.4 ·•: . - �--.;---..:.. .. o,' '-f-r_-:-.,.--_-_-_--+
""---1

..J 
• / ·

il

_ �ärme-f'. , 

Värmefläktens storlek: 
b 36cm x l 37cm x h 42cm 
avstånd från vägg 16cm 

�-_.,,__;,_.,,�----- -
fläkt 

CP 

m 

Vid förhör den 89 02 08 ritade Christer Pettersson ut hur klädstrecken 
satt uppsatta, ritat med rött och markerat med nr 1 .  Vidare vilka streck 
han hängde upp kläder på 0etta område är ritat med blått och markerat 
med nr 2. Vidare markerade han var termostaten/påslaget till värmefläkten 
satt med en blå stjärna här markerat med nr 3. 
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Schematisk skiss över torkrummet i 
tvättstuga vid Kung Hans väg 
i Sollentuna 

Rummets storlek 27Scrn x 255cm 

ockllo
�� 

Jerker Söderblorn 
kommissarie 

--
.. 

Värmefläktens storlek: 
b 36cm x l 37cm x h 42cm 

avstånd. från vägg 16cm 

. 

.. 

fläkt 

C.P 

ID A 
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Schematisk skiss över torkrummet i 

tvättstuga vid Kung Hans väg 

i So 11 en tuna 

Rummets storlek 275cm x 255cm 

ockho
�� 

Jerker Söderblom 

kommissarie 

.. � @ 

.. 

' 

Värmefläktens storlek: 
b 36cm x l 37cm x h 42cm 
avstånd från vägg 16cm 

värme-

fläkt 

Inringade nr 12, 13, 14, 15 är kameraposition,fotona 
tagna i pilens riktning. 
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Angående sitt tidigare förhållande med Christer Pettersson uppgav Myhrberg att hon 

aldrig älskat någon annan man lika mycket. Även efter det att fru Myhrberg någon 

gång under åren 75 eller 76 bröt sitt förhållande med Christer, vilket inte var 

någon lätt sak för henne då hon förstod att Christer skulle komma att hamna 

i missbruk och kriminalitet, har han ofta f unnits i hennes tankar och de 

har också haft en viss kontakt enligt vad som redovisats i tidigare förhör . 

Det förhållandet att Christer Pettersson på senare år umgåtts med "A-laget" i olika 

förortscentra, stämmer inte alls med den bild fru Myhrberg har av Christer Pettersson, 

då han har alldels för stor intellektuell kapacitet för den sortens missbruks

umgänge. Fru Myhrberg trodde då mera att Christer Pettersson, efter det att de två 

separerat1 skulle klättra på brottsskalan till någon slags ny Svartenbrand eller 
Clark Olofsson-typ. 

På fråga uppgav fru Myhrberg att hon inte har några skuldkänslor av den art att 

hon skulle känna sig som medskyldig till statsministermordet genom det faktum att 

hon anser att hon skickat Christer Pettersson till ett liv i missbruk och kriminali
tet. 

Fru Myhrberg uppgav att hon vid ett tidigare tillfälle, någon gång i mitten på 

70-talet, misstänkt att Christer varit gärningsmannen i ett brottsligt förfarande 

som hon fått reda på. Det förhöll sig så att en brottare eller boxare blev över

fallen och ihjälstucken med kniv någonstans i Stockholms city. Under denna tids

period var Myhrberg och Pettersson fortfarande sammanboendetmen vid tillfället 

ifråga var Christer intagen på Karolinska sjukhuset där han av för Myhrberg okänd 
anledning hade käken låst och hon vill också minnas att han även vårdades för 

någon fotskada. Vid tillfället för överfallet på idrottsmannen befann sig Christer 

dock inte på Karolinska men väl i Stockholms centrala delar, något som födde miss

tankar hos Myhrberg och föranledde henne att fråga om han var skyldig till gärningen. 

På detta hade Christer svarat nekande. 

Vid något tillfälle under 1986 som Myhrberg ej närmare kan ange, men som definitivt 

inte var den 1 eller 2 mars eller när det nu var som Myhrberg n u  ringde till 

Öhrister Pettersson strax efter mordet, sade Christer att han tyckte det var 

• Ifyll s ej om blanketten anvtinds :;om fortsaunlngsblaCI. Ex 1: Ti ll ori ginalpärm (i nr-följd) 
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konstigt att han alltid skulle vara på plats då något hände. Uttalandet skedde i 
samband med diskussion om •Palrn emordet och refererade till detsamma samt till det 
ovan beskrivna överfallet på idrottsmannen. 

Diskussion uppstod härvid mellan förhörsledaren och fru Myhrberg om vad Christer 

Pettersson sagt mer exakt. Myhrberg sade härvid att Christer med sitt uttalande 
inte menat att han uppehållit sig i city eller där omkring,vid en tid på ett dygnnär, 

utan istället menat att han var i närheten av mordplatsen eller i området för 

händelsen just då den skedde. Myhrberg menar att Christer Pettersson kanske inte 
använt just de ord Myhrberg nu använder men däremot att han absolut uttalat sig 

lika exakt. 

Myhrberg kan inte avgöra om det Christer sade var en vink till henne om att han 

visste något om mordet eller om det bara var en allmän fundering han hade. An
ledningen till att Myhrberg har svårt att värdera denna uppgift är den att 

Christer Pettersson så många gånger har pratat om våld och våldsgärningsmän, något 

som alltid fått Myhrberg att värja sig och byta samtalsämne då hon inte är 

intresserad av att lyssna på dylikt kåksnack. Det kan därför vara så att hon i 
uttalandet missat nyanser i det att hon värjt sig. 

fry Myhrberg menar att hon är den enda människa som Christer verkligen har öppnat 
sig för och tytt sig till och han har enligt henne aldrig haft en liknande relation 

till någon annan. Myhrberg tror att om någon sk ulle kunna bryta igenom hans fasad 

och få honom att berätta sanningen om mordet på Olof Palme så är det hon. fru 

Myhrberg menar, att hon efter något eller några samtal med Christer , troligen skulle 

kunna avgöra om han har något med mordet att göra eller inte och hon är också 

beredd att ställa upp för polisens räkning i denna sak då hon anser att sanningen 

skall fram och rättvisan ha sin gång hur den än ser ut. 

På fråga uppo/1:löJrite�erg att datumet den 28/2 inte har någon speciell betydelse 

som är gemensamt och Christer i deras r elation. 

Angående Christer Petterssons familj uppgav fru Myhrberg att hon pratat med 

Christers äldre syster vid namn Christina, kallad iillan, efter det att han miss

tänktes för mordet. Christina har åsikter om Christer Petterssons eventuella skuld 

• Ifylls ej om blanketten ;:1nv3nd.s $Om fo,t$llttningsblad. Ex 1: Ti ll original pärm (i nr-följd) 


