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Protokoll över förhör med Krister
Anderseon, Förhöret

hållet den 20 jan 1995 med början
kt 11.00 i Anderssons sornmerstuge

Förhärsledare krinsp OIa Boija och

Per Hejdebäck, RKP A.
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o Besöket hoe Andereson föranleddee av hämtning av kvarglömd

fickJ.ampa.

Andersson tillfrågadea orn eventuellt hölster till Srnith & Ilesson-

revolvern. Han beråttade att han haft ett svart läderhõlster av

obeksnt märke aom var utl"ö¡t med ett lock som ku¡de stängae över

vapnets kol.v. Anderaeon brukade ha ein revôlver i detta hölster.
Han kan tänka siq att hölstret lämnades med då han gålde revol.vern.
Han iir dock inte eäker på detta och har inga bestämda minnesbilder.

Andersson tillfrågedes videre om han kunde minnes det siste tillfälleto då han sköt med ektuell revolver. Han uppgav att han her ett bestämt

minne av att han provskjutiö vapnet efter det att det varit inlämnat
för reparation hos fa I vilket inträffade för 'rmassor med år sedan".

Han kan dock tänka sig att han skjutit med vapnet viddnågot senare

tillfälle men är inte säker på när. Säkert ar dock att det var för
t'ett antel år sedan".

Han berãttade att han huvudeakligen använde sin Häraúnerlipistol vid
träninga- och tävlingsejytte. Han använde aldrig rer€l.vern vid någon

större tävling men använde den vid tittfällen vid klubbtäelingar.
Andersson ger överhuvudtaget ett intryck av att inte vara särskilt
intresserad av revolvern.
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Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-föl¡d inom avsnif)

evrr,,@

07 Avsnitt

t t/4

Forh('rsprol

lfy{ls ej onl b¡aDketten används som lcflsâllnirgsblãd.


