
• 

• 

• 

� 01 Pol isdistrikt' 

Stockholm 
. 02 · Årbåisf3nh81�. . . .. 

RK-A2 
03' lJppffl;t�lco)·�;: ................... ·cei�iön: ........ . 

Krinsp Thure Nässen 
09 Btott med vdkel uppgiften hor samm.in· 

Mordet på Olof Palme 
10 1 sak 

SPANINGSUPPSLAG 
• Sldn,88-2 

i grövre brottmål 

04 Fonsatt• -I ningsblad 

05 

7 F0rh0r:;p1ot 

01 Avsnitt 

l(D 
I Uppgifls.lamnere (elternamn o,ch fOrnamn) 

I �- I Uls..ktillsdatum 

l7e,omemo,ia 1988-12-29 

Protokoll fört vid förhör med, 

hemsamariten HEDBERG, EVERT Anders 
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Bor S:t Eriksplan 17, 2 tr. 112 31 

Stockholm, ej telefon. Anställd Social

förvaltningen Botkyrka, okänt tfn. nr. 

Hedberg vistas för närvarande under 

adress RisnäsGursö, Pl 5317, 871 00 

Härnösand, tfn 0611-40404. 

Förhöret hållet i Hedbergs tillfälliga 

bostad Risnäs Gursö, den 28 december 

1988, med början klockan 18.05. 

Förhörsledare: krinsp Thure Nässen 

och l<rinsp Thomas Carlsson. 

Förhörsvittne: ej tillgängligt. 

Bandupptagning. 

Hedberg underrättas om att förhöret gäller ett av honom inringt tips, angåen

de Christer Pettersson. Uppslaget har beteckningen KO 10690 och är daterat 

881219. 

Hedberg berättar om den aktuella händelsen, som enligt honom inträffade22!!!;: 

maren -87, han tror att det är i början av juli månad, nämnda år. Hedberg är 

lite osäker på och säger att händelsen kan eventuellt ha inträffat vid samma 

tidpunkt år 1986. 

Hedberg berättar vidare att Harry Mikkalinna och hans familj, tillsammans med 

en person vid namn Christer Pettersson, kom helt överraskande och hälsade på 

vid den tidigare nämnda tidpunkten. Hedberg uppger vidare att sällskapet var 
på väg mot Kramfors. Hedberg kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas 

för Evert. 
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Evert kommer ihåg att vid ankomsten till hans stuga, så eresenterade Harrl 
.. .. .. .. 

sin kamrat for Tnppelmordaren. Evert vill har tillagga att Christer icke 

hörde när Harry, så att säga presenterade honom för Evert Medberg, vid nam-

net Trippelmördaren. Hur denna presentation gick till, kommer Evert inte ihåg, 

men han tror att det var lite så där mera i smyg, som Harry nämnde att han 

var Trippelmördaren. Och detta åhördes även av Everts dåvarande sambo Anki 

Edlund. Evert g·ick då ut på gårdsplanen, där han tog Christer i hand, vad han 

kommer ihåg. Evert kommer ihåg att Christer och Harry, tillsammans med den 

sistnämndes familj, anlände någon gång på eftermiddagen till Everts stuga . 

Efter det att Evert och Christer hälsat på varandra, så har Evert för sig att 

Christer gick till ladugården och logen. Och vad Evert kommer ihåg nu, så 

tror han att Christer vistades i ladugården, troligen hela resten av efter

middagen. Vid kvällningen så hade man bestämt sig för att stanna kvar hos 

Evert och av den anledningen tog Harry fram ett tält som han medförde. Täl

tet skulle de resa någonstans inne i skogen och meningen var att Christer 

skulle sova där, kommande natt. Det var då vissa problem med att resa tältet, 

då Christer ville ha öppningen vänd åt ett visst håll. De fick av den anled

ningen ändra tältöppningen ett flertal gånger. 

Påföljande dags morgon, gick Harry ner för att se hur det stod till med Chris

ter. Harry återvände dock ganska omgående och omtalade att Christer icke fanns 

i tältet. Harry hade vidare berättat att sovsäcken var oanvänd, varför Chris

ter med all sannolikhet icke hade använt sig av tältet under den gånga natten . 

Evert tillfrågas nu om de var ute i skogen och sökte efter Christer. Han upp

ger att något sökande förekom inte, f�ån vare sig han eller Harrys sida, utan 

Harry hade lugnat Evert med att säga att: "Christer är en skogsmänniska, så 

han klarar sig alltid." På eftermiddagen någon gång, Evertkan inte erinra sig 

tidpunkten, men det var i alla fall före middagen, så lämnade Harry och hans 

fru Everts stuga och åkte vidare mot Svanö. Påföljande eftermiddag eller kväll, 

såg de ingenting utav Christer och han dök heller inte upp, innan Evert och 

hans familj gick till sängs. Även påföljande morgon, saknade Evert Christer, 

då denne icke dykt upp under den gångna natten. 
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Evert åkte in till stan och när han kom tillbaka någon gång på eftermiddagen, 

så sitter Christer vid ett utebord på gårdsplanen. 

Christer var då nyrakad och verkade ovanligt fräsch och Evert konstaterade 

även att han bytt kläder. Christer hade nämligen bytt om till en grågrön trä

ningsoverall eller grön, som han säger- med gråa revär på. Evert frågade Chris

ter var han gjort sig snygg någonstans. Christer uppgav då att han alltid har 

med sig rakdon och rena kläder. Vidare hade Christer uppgivit för honom att 

han gått omkring i skogen under de gångna dygnen och käkat bär. 

Krister/ 
Hedberg vill nu "få bort", som han säger, från sin tomt och erbjuder honom 

därför skjuts till järnvägsstationen i Härnösand. Christer godtar Everts er

bjudande och de åker i Everts personbil till järnvägsstationen i Härnösand. 

Under färden till Härnösand, börjar Evert och Christer diskutera dagens ung

dom. Under dessa diskutioner framkommer att Christer skulle ha varit ungdoms

ledare. Var han varit ungdomsledare, fick dock Evert ingen vetskap om. På 

fråga om de diskuterade någon politik under bilfärden mot Härnösand, så upp

ger Evert att något sådant förekom inte. 

Här vill Evert framhålla att Christer var en helt annan person, nu när han 

körde honom mot Härnösand. Han var lugn och harmonisk och Evert betraktade 

honom som en lugn och sympatisk människa. Här vill Evert tillägga att Christer 

var en helt annan person, än den person han var vid ankomsten till Everts stu

ga . 

Evert tror nu att förändringen hos Christer kan bero på att han är avtänd och 

dessutom fått tillfälle att vila ut några dygn. Vid ankomsten till Härnösands 

Central, överlämnar Evert 300:- (trehundra kronor) till Christer, så att den

na skall kunna köpa biljett tillbaks till Stockholm. 

Efter någon dag, sedan Christer lämnat. Härnösand, fick Evert kännedom om att 

det varit inbrott i en sommarstuga. Sommarstugan är belägen cirka 200 meter, 

fågelvägen, fi:-ån Everts stuga. Vid inbrottet hade stugägaren bland annat 

blivit av med en träningsoverall. Genom beskrivningen på träningsoverallen, 
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förstod Evert att det var Christer som g,jort inbrott i sommarstugan. Vidare 

hade stugägaren hittat en yxa i sängen, för tydligen hade gärningsmannen även 

använt sig av denna. 

Här vill Evert framhålla att han icke vill att inbrottet skall komma till 

polisens kännedom och allra minst att den som gjorde inbrottet, tidigare haft 

kontakt med Evert Hedberg. 

Evert vill även omtala för polismännen att Christers gamla kläder, hade kvar

lämnats i stugan, där inbrottet gjordes. Evert kommer nu på ett diskret sätt 

att försöka via stugägaren, få fram om denne sparat de kläder, som Christer 

kvarlämnat i stugan. 

Evert tillfrågas nu om han såg om Christer hade något vapen med sig eller 

visade något sådant eller pratade om vapen. Evert uppger att han icke såg 

några vapen hos Christer och de pratade icke heller om vapen. 

Detta är för övrigt den enda gång, som Evert träffat Christer Pettersson. 

I övrigt har Evert ingenting, som kan vara till hjälp vid utredningen av mor

det på Olof Palme . 

F = Förhörsledare 

H = Hedberg, Evert 

F. Ja Evert, du har hört vad jag har dikterat in på bandspelaren? 

H. Jaa, det har jag visst gjort . 

F.  Godkänner du bandet som det är eller vill du ha det uppspelat? 

H. Näe, det går bra det här, det är fint . 

F. Du Godkänner det? 

H. Ja. 
F. Då godkänner du bandet som det är och då avslutar vi förhöret klockan 18.50. 

Risnäs som ovan 

Thomas Carlsson/krinsp Thure Nässen/krinsp 
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