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Protokoll fört vid förhör med ANDERSSON, 

IBeata Lucia f. 540403-2780, boende 
l<ung Hans Väg 17, 191 76 Sollentuna, 
tfn: 08 - 754 58 07. 

Oeltidsarbetande som lagerarbetare vid 

OBS, Rotebro, tfn: 08 - 754 01 40 . 

Förhöret hållet tisdagen den 10 januari 
1989 med början klockan 19.47. 

Förhörsplats är Stig Gustavssons bo

stad, Kung Hans Väg 35, Sollentuna . 

Förhörsledare: Krinsp Håkan Ström 

Före förhörets början informerades Andersson om att detta avsåg hennes 

eventuella kännedom om den så kallade 41-årinqen, vilken för närvarande 

är häktad för mordet p� Olof Palme. 

Inbördes relationer 

Andersson uppgav att hon i augusti månad 1983 flyttade till sin nuvarande 

bostadsadress tillsammans med sin blivande man Bror Andersson. De gifte sig 

elen 29 augusti 1987. Vigseln var borgerlig. Christer Pettersson och $llJL 

Gustavsson skrev under vissa papper i samband med vigseln . 

Andersson uppger att hon blev bekant med Stig Gustavsson efter det att hon 

bott cirka ett år på den nuvarande adressen. I mellan tre och fyra års tid så 
har hon känt Christer Pettersson. Han kallas för Petter, enär det i början 

av bekantskapen endast stod Petter på namnskylten utanför dörren. Av Andersson 
fick Christer Pettersson en katt vid namn Mäns, vilken vid överlämnandet 
var åtta månader gammal. I dag är Måns fyra år gammal. 

Första gången Andersson träffade Christer Petterson var hemma hos Stig Gustavsson. 

�fvt: w ID<!ltl.f , Ko ID'-tos · lfytls OJ om blankelten anvand.s som lorts.31tningsblad .  Ex 1.  TIii ong,nalpärm ( 1  nr-föl Jd) 
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Förutom tidigare i förhöret nämnda personer så _umgås Christer Pettersson med 
Erling, Spinnars samt polacken. På direkt fråga uppger Andersson att hon ej 
vet vem Laddaren är . 

Eldning 

Andersson tillfrågades om hon har någon kännedom om någon eldning eller 

bränning, vilken kan förknippas med Christer Pettersson. Hon uppger att Stig 
Gustavsson har berättat för henne att Christer Pettersson vid något tillfälle 

skulle�hembränt brännvin i sin lägenhet. Troligen blev det en antänd

ning så att stora eldslågor slog upp. I övrigt angående omfattningen av denna 
brand, har Andersson inga uppgifter utan hänvisar till sagesmannen Stig 

Gustavsson. 

Vapen 

På fråga uppger Andersson att Christer Pettersson ej visat eller talat om 

skjutvapen. Det samtal som brukafafu�llan Andersson och Christer Pettersson 

rör katter, musik samt Christers förkärlek för Gösta Berlings Saga . 

Den 28 februari 1986 

Andersson uppger att hon troligen denna fredagskväll fanns hos en person som 
kallas för "Smålands-Kalle" och heter Karl 
punkt bodde han på Kung Hans Väg 93, 1 tr. 

Bertil Karlsson och vid denna tid

Andersson uppger att hon på fre-
dagar brukar besöka Smålands-Kalle. Hon brukar dricka sprit hos denne och sedan 
sova över. Smålands-Kalle är född 1914. Andersson uppger att hon denna kväll 

ej märkt något speciellt eller hört något. Andersson kom hem till sin bostad 
på morgonen den 1 mars och skulle se på 

fick då reda på att Olof Palme hade Hon 
tv-programmet God Morgon Sverige. 

blivit mördad. I dagsläget befinner 
sig Smålands-Kalle 

tala. 
på Lövenströmska Sjukhuset med en hjärnblödning och kan ej 

' Ifylls el om blanketten används som fortsällningsbtad. Ex 1: Till originalpärm (I n r -fölJd) 
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Cirka en vecka efter mordet sammanträffade Andersson med Christer Pettersson. 

Denne hade då tårar i ögonen. Han uppger att han skulle gå iväg och skriva 

i en kondoleansbok i anledning av Olof Palmes död. Pettersson nämnde ej till 

vilket ställe han skulle gå. 

övrigt samtal om mordet på Olof Palme var vid �tt tillfälle i Stig Gustavssons 
kök, då Christer Pettersson berättade att Helmers grupp först hade förhört 

honom och sedan ringt till honom. Andersson hade då uppgivit: "hur dumma får 

polisen vara som tror att du mördat Olof Palme". Christer Pettersson uppgav 

då att han hade varit i närheten. Varken vid detta tillfälle eller vid något 

senare tillfälle har mordet på Olof Palme förts på tal. Andersson uppger på 

direkt fråga att politik har ej heller diskuterats dem emellan. 

Religion 

På fråga angående religion uppger Andersson att Christer Pettersson brukade 
läsa för henne "Herren är min herde" ur Bibeln. Detta är ett avsnitt som 
Andersson uppskattar väldigt mycket. I övrigt känner Andersson till att ett 

Jehovasvi ttne, vid namn Mats, vid flera tillfälle har talat med Christer 

Pettersson. Andersson uppger att Stig Gustavsson skall ha uppgifter om iden

titeten eller närmare namnuppgifter på detta Jehovas vittne . 

Klädsel 

Andersson uppger att Christer Pettersson brukar gå iklädd en blå, midjelång 

jacka. övrigt angående klädsel är Andersson osäker på. På fråga angående 

mössa uppger Andersson att Christer Pettersson har en stickad mössa som är 

vändbar. På ena sidan är den�å och på den andra sidan röd. Christer brukar 

kalla denna mössa för "smulan". Christer Pettersson har burit denna mössa 

i samband med att de varit och handlat i Rotebro centrum. 

På fråga angående bruk av väska, uppger Andersson att Christer Pettersson har 

en axelremsväska, troligen blå till färgen. Axelremsväskan är av ordinär 

storlek. Andersson vet bestämt att vid ett tillfälle när Christer Pettersson 
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var iväg och handlade brännvin så hade han denna väska. 

Angående bruket av glasögon, uppger Andersson att Christer Pettersson brukar 
dylika när han�' ej vid andra tillfällen. 

Angående mustasch och skäggväxt, uppger Andersson att Christer Pettersson 

aldrig haft skägg. Däremot har hon en minnesbild av att han alltid haft 

mustasch. Eventuellt hade han ej detta i början av deras bekantskap. 

Christer Petterssons bostad 

Andersson uppger att persiennerna i Christer Petterssons bostad nästan alltid 

är fördragna. Han drar dock upp dem när han släpper ut Måns på loftgången. 

Vid dessa tillfällen brukar Christer Pettersson öppna lägenhetsfönstret. 

Lägenhetens vädringsfönster. Andersson uppger att hon varit in i Christer 

Petterssons lägenhet och där druckit. 

Beteendeförändring 

Andersson uppger att hon ej märkt någon speciell beteendeförändring hos 

Christer Pettersson. Hon vet ej om han ökat sitt intag av alkoholhaltiga 
drycker. Hon har sett att han vid några till fällen har : "tagit sin pipa". 

Hon har även �t att Christer Pettersson innehaft injektionsgrejor. När 

dessa kommit fram har dock Andersson tagit sin katt och gått . 

Christer Pettersson har berättat för Andersson att han har suttit sex år 

på Kumla. I övrigt har han berättat att han gjort några småstölder. I övrigt 

har de eJ talat om brott. 

Ekonomi 

Andersson uppger att Christer Pettersson alltid verkat haft ont om pengar. 

• Ifylls e1 om blankeUen anvanct.s som fortslU!nmgsblad, Ex 1. TIii originalpärm (1 n r -föl jd) 
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F: Ja, Beata Andersson, du har suttit med här när jag dikterat in det här 

på bandspelaren. Stämmer det som jag har sagt? 

B: Ja. 

0& l0pandt nr 

F: Vill du ha bandet återuppspelat för dig eller kan du godkänna förhöret? 

B: Ja. 

F: Du godkänner förhöret? 

B: Jo då. 

Förhöret avslutas klockan 20.37 . 

R eb 

�:: 
som ovan 

krinsp 

Tillägg till förhöret. 

Andersson går under smeknamnet "Vilda-Helena" . 

Vid förhörs tillfället var Andersson ej helt opåverkad av alkohol. 

0 
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