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Protokoll fört vid förhör med TINGSTRÖM, 

Lars Gewe f. 340324-3192. Förhöret är hållet 

torsdagen den 16 mars 1989 med början kl. 10.33 

Förhörsplats är fängelset i Norrköping. 

Förhötsledare: Krinsp l-låkan Ström och 

Lars Hamren . 

Förhörsvittne: Advokat Pelle Svensson 

Före förhörets början informerades Tingström om att detta avsåg hans be

kantskap med Christer Pettersson. 

Tingström uppger att han träffade Christer Pettersson för första gången år 

1980 eller 1981 på kriminalvårdsanstalten i Kumla. Tingström ulJll;jer att han 

och Christer Pettersson blev goda vänner. De arbetade i samma verkstad. 

Christer Pettersson skötte om vissa handlingar mellan verkmästaren och de 

intagna. Det handlade till viss del om redovisning. Christer Pettersson blev 

även av Lars Tingström insatt i brevbombsmålet. På anstalten bildades ett 

förtroenderåd där Christer Pettersson blev sekreterare och Tingström under 

viss tid var kassör. Tingström ansåg att Christer Pettersson var schysst och 

rättvis. Tingström för sin del hade ej så stort umgänge med de andra intagna . 

Han hade dock tillgång till skrivmaskin, varför en stor tid fick avsättas 

till att skriva besvärsskrivelser åt andra intagna. Detta fick dock Tingström 

upphöra med eftersom det tog nästan all hans fritid . 

Tingström uppger att han ej före sammanträffandet med Christer Pettersson 

hade hört några rykten om denne. På arnstalten var det ej snack om äldre händelser 

utan de såg i stället framåt. Under samvaron med Christer Pettersson avslöjade 

dock denne att han satt för något dråp eller delaktighet i ett dylikt . 

Tingström uppger att han ej läste Christer Petterssons dom eller utredning. 

På fråga angående Christer Petterssons roll i deras umgänge uppger Tingström 

att de båda var intagna och bodde tidvis i samma bostadshus. De umgicks på 
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industrien. Tingström uppger att han ej kan erinra sig någon negativ händelse 

som kan sättas i samband med hans umgänge med Christer Pettersson. 

På fråga angående om Christer Pettersson hade fungerat som livvakt åt Tingström 

under fängelsevistelsen så uppger denne att han på anstalten var tillbaka
dragen, vek och ej brukade våld. Christer Pettersson hade stöttat Tingström 

när våldsamma intagna går till angrepp. Det inträffade att intagna blev er

tappade med narkotika på anstalten i samband med något nedslag. Udda personer 

blev då utpekade som den som skulle ha tjallat. Tingström relaterade ett till

fälle då han hade blivit utpekad när en intagen hade ertappats med en mindre 
mängd hasch. Christer Petterssons roll vid dessa tillfällen var då att stötta 
Tingström, förklara för de intagna hur det verkligen låg till och medla. 

På direkt fråga uppger Tingström att Christer Petterson ej vid något till

fälle har behövt bruka fysisk våld för att freda Tingström mot någon annan 

intagen. 

Angående fråga om Christer Petterssons funktion på fängelset uppger Tingström -
som tidigare nämnts - att Christer Pettersson var sekreterare eller ordförande 

i förtroenderådet. De frågor som avhandlades var exempel vis hur pass många 

par med rena kalsonger de intagna skulle ha, matfrågor samt fritidsaktivi

teter. 

På fråga om umgänget mellan Christer Pettersson och Tingström pågick under 
hela tiden i anstalten uppger Tingström att de ej alltid bodde i samma bostads
hus. De brukade dock växla några ord med varandra under promenader eller på 
arbetsplatsen. Det förekom dock ingen överdriven kontakt dem emellan. De 
diskuterade vissa saker, bl.a politik. Tingström uppger spontant att Christer 

Pettersson var anhängare av det socialistiska systemet, vilket stod i kontrast 

med Tingströms uppfattning . 

Det var Tingström som först blev frigiven av de två. Han blev frigiven i 
september månad 1981. Sedan Tingström hade frigivits så hade han viss brev

växling med Christer Pettersson. Denna bestod oftast i vykortshälsningar . 
0 
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Tingström uppger att de eventuellt hade avtalat att de skulle träffas i 

08 L.Oponde nr 

frihet och äta en bit mat. Tingström fick en hälsning från Christer Pettersson 

via ett vykort eller brev att denne skulle friges. Det tog dock en viss tid 

innan deras sammanträffande kom till stånd. 

Efter det att Christer Pettersson hade frigivits förekom viss telefonkontakt 
mellan honom och Tingström. De talade om lämplig tidpunkt att äta en bit 
mat. De hade bestämt träff på restaurang Gröna Jägaren, belägen på Götgatan 
i Stockholm. De sammanträffade på denna restaurang med all sannolikhet på 

måndagen den 12 december 198}, klockan 15.00. I denna veva dök även Harry 
Miekkalina-Sandberg upp. Det visade sig att Christer Pettersson hade ringt 

till denne. Att Harry Miekkalina-Sandberg dök upp kom som en överraskning 

för Tingström. 

0 

Tingström uppger att han första gången träffade Harry Miekkalina-Sandberg 

på Hannu Hyttinens kansli på Kammakargätan 1 Stockholm på våren 1983. Harry 
Miekkalina-Sandberg hade uppgivit sig vara villig att skriva om bl.a brev

bomsmålet. 

Tingström hade själv planerat att han ensam skulle avätit denna middag till

sammans med Christer Pettersson och därefter umgås med denne resten av dagen . 

Efter måltiden var sällskapet ute på gatan. Christer Pettersson och Harry 
Miekkalina-Sandberg begav sig till Miekkalinas bostad i Bandhagen. Tingström 

blev ensam kvar. Han bestämde sig då för att åka ut till Manna Myttinen . 

Tingström ringde på hos Hyttinen. Denne blev överraskad och var först osäker 

på att öppna och släppte därefter in Tingström. Tingström, vilken hade 

behov av att gå på toaletten fick först inte tillstånd att göra detta, men 
gick ändå in på toaletten. På tvättmaskinen inne på toaletten stod en bak

plåt med tidningar. På tidningarna famns ett vitt, fuktigt pulver, i 

konsistens liknande socker eller tvättmedel. Tingström kunde konsta-

tera att i köket så fanns det flaskor och glasburkar. I ugnen fanns vitt 

pulver på bakplåt. Hyttinen, vilken var stolt, flaxade omkring som en idiot 

och berättade att han höll på med sprängmedelstillverkning. Hyttinen hade 
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själv fått avslag på inköp av Dynamex. 

Hyttinen berättade att han var hjärnan bakom sprängningen av Denckervillan. 

Han berättade att han kört ut en god vän, som hade någon typ av polisverksam
het liknande kyrkans snut. Hyttinen hade satt av denna person på Orminge
ringen och personen hade då haft en attacheväska med en bomb i. Hyttinen 

hade därefter kört runt Ormingeringen och hämtat upp mannen efter det att 

denne hade satt ut väskan vid Denckerts villa. 

Tingström blev brydd över den uppkomna situationen. Han ansåg att det var 

vansinnigt och livsfarligt att framställa sprängmedel. Han fick dock gå en 

form av balansgång i sitt samtal med Hyttinen och delvis spela med. Tingström 

sökte förmå Hyttinen att göra sig av med sprängmedlet. Tingström var dock 
osäker på hur han skulle hantera situationen. Hyttinen uppgav att går man 
kyrkans ärenden kan man få åka till Amerika och träffa Hubbard. Under samtalet 

nämnde även Hyttinen att han var delaktig i sprängningen av kronofogden. 

Hyttinen nämnde något om två bilar. Ti.ngström hade sett olika personer i 
Hyttinen:s närhet. Vissa personer hade varit hos Hyttinen på någon typ av 
audition och då hade Tingström ej fått störa. 

Tingström ville kartlägga vad det var för folk som Hyttinen samarbetade med . 

Han ville med andra ord kontrollera Hyttinens vänkrets. 

Tingström lämnade Hyttinen och åkte till ett bostadsområde och letade efter 

en herrgårdsvagn. Han fann dock ej denna bil och ett parkeringsgarage som 

Tingström hade tänkt leta i var låst. 

Tingström åkte därefter till en lokal, belägen på Södermalm i Stockholm och 
letade där resultatlöst efter en person som han sett besöka Hyttinen . 
Därefter åkte Hyttinen ut till Ingarö . 

Tisdagen den 13 december 1983 kom Christer Pettersson och Harry Miekkalina

Sandberg ut till Tingströms ställe på Ingarö. Besöket kan ha varit ett spon
tanbesök. Under resan ut hade de haft problem med bilen. Under besöket hos 
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Tingström åt de risgrynsgröt. Tingström sökte förmå Harry Miekkalina-Sandberg 

att arbeta vidare med artiklarna angående Tingström. Tingström lyckades 
övertala Christer Pettersson att stanna, enär Tingström skulle bjuda på 

köttbullar. Christer Pettersson stannade kvar hos Tingström och Harry Miekkalina
Sandberg åkte iväg . 

Tingström var orolig för Hyt tinen och vad denne skulle kunna hit ta på. Tingström 
ansåg att om han skulle ha angivit Hyttinen för polisen skulle Tingström haft 
ett pris på sitt huvud. Angående dessa händelser kvällen innan hos Hyttinen, 
berättade Tingström för Christer Pettersson. Christer Pettersson stannade hos 

Tingström som en typ av livvakt. Tingström uppger att han dock ej vågade be-

rätta allting för Christer Pettersson av vad han erfarit vid besöket hos �lyttinen. 

Troligen lördagen den 17 december 1983 kom Hannu Hyttinen ut till Tingströms 

hus. Hannu Hyttingen sammanträffade då med Christer Pettersson. Tingström 

veterligen är d�tta det enda tillfälle som Christer Pettersson her träffat 

Hannu Hyttinen. Christer Pettersson deltog dock ej i någon större omfattning 

i samtalen. 

Tingström tillfrågas om anledningen till Hyttinens besök. Han uppger att det 
var en typ av vänskapsbesök samtidigt som Hyttinen ville kolla läget . 
Tingström fick spela med och ej angripa Myttinen och på intet sätt ge sken av 
att han skulle angiva densamma genom att vända sig till myndigheter. Ting

ström sökte i stället avstyra Hyttinens dumheter. Han ville absolut ej 

visa några tecken på att han skulle vända sig till polisen, eftersom det då 

skulle bli problem för Tingström. Tingström upplevde det skönt att Christer 

Pettersson var närvarande i huset som ett stöd, enär han uppfattade Hyttinen 

som opålitlig. 

Hyttinens besök hos Tingström varade under cirka en till två timmars tid . 

Tingström följde Hyttinen till bussen. Det är en promenad på en och en halv 

kilometer. Christer Petterson var under denna tid kvar i huset. Under prome

naden när de passerade ett skogsparti, öppnade Hyttinen en av honom medförd 

attacheväska. Ur väskan tar han upp en revolver av större modell. Hyttinen upp-

0 trädde dock ej på något sätt hotfullt utan han ville provskjuta revolvern. 
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Tingström avstyrde dock detta och de fortsatte fram till busshållplatsen. 

Tingström till frågades om han hos Hyttinen vid något annat tillfälle sett 
något vapen. Tingström uppger att i Hyttinens bostad har han sett ett 

gammalt, svenskt gevär av standardmodell samt en AK-4:a. Vidare innehade 

Hyttinen ammunition till dessa vapen. Hyttinen innehade även ett luftgevär . 

Några handeldvapen har dock Tingström aldrig före nyss relaterad händelse 

sett i Hyttinens ägo. Myttinen har dock varit hemvärnsman och enligt Tingström 
var han behörig att inneha geväret samt AK-4:an . 

Måndagen den 19 december 1983 begav si,g Tingström och Christer Pettersson 

till Petterssons bostad på Kung Hans \/äg 35. Anledningen var att Christer 

Pettersson skulle hämta post. Under besöket i lägenheten passade Tingström 
även på att bada. Efter besöket på Kung Hans Väg beg�v sig Tingström och 
Christer Pettersson till Hyttinens bostad. Tingström parkerade bakom vatten

tornet på en återvändsgata. Christer Pettersson stannade kvar i bilen medans 

Tingström gick in till Hyttinen och hämtade en filmprojektor. Avsikten var 
att de skulle se en 60-millimetersfilm som Porr-Bosse gjort. Efter besöket hos 

Hyttinen åkte de ut till Ingarö. 

0 

Tingström tillfrågas om uppgiften om a.tt inte ha.n och Christer Petterson gjort 
ett besök på Kung Hans Väg redan den 15 december 1983. Vid detta besök skulle 

de besökt vinden och källaren i fastigheten. Tingström har en svag minnesbild 
om att detta förhållande kan stämma. Anledningen till besöket på vinden och 

i källaren skulle vara att Christer Pettersson nämnt något om att han skulle 
ha ett bilhjul. Detta ska då ställas i relation till att Harry Miekkalina

Sandberg hade fått punktering på bilen när han och Christer Pettersson åkte 
ut till Tingström på Ingarö tisdagen den 13 december 1983. 

Tingström uppger att under Hyttinens besök den 17 december 1983 så visste 

varken Tingström eller Christer Pettersson vad Hyttinen hade i sin attache

väska. Det var först under det att Tingström följde Hyttinen till bussen 
som Hyttinen visade vapnet. Det hade absolut ej förekommit något tal om 
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vapen under Hyttinens besök. 

Förhöret avbrytes klockan 11.59 för lunchuppehåll. 

Förhöret återupptages klockan 12.57 med samma personsammansättning som tidigare . 

Spontant berättar Tingström om ett tillfälle då han och Christer Pettersson 

hade varit på Kung Hans Väg. På återresan till Ingarö, när de befann sig 
på E-4:an i höjd med Norra Kyrkogården, uppgav Christer Pettersson att han 
ville åka in genom city. Han hade ett ärende att uträtta. Tingström körde 
Sveavägen och svängde därefter vänster in på Tegnergatan där han stannade 

vid första eller andra kvarteret. Tingströrn uppger att det var nära den lägen

het som figurerar i Palmeutredningen. Christer Pettersson sade ej vad han 

skulle göra för något. Han lämnade bilen och gick in genom en port. Fem 

till tio minuter senare återkom han till bilen och resan fortsatte därefter till 

lngarö. 

Angående Christer Petterssons lägenhet uppger Tingström att det var städat 
i lägenheten och han fick intrycket av att lägenhetsinnehavaren var pedantisk. 
Tingström nämnde bl.a att det låg något kramdjur på sängen . 

En onsdagkväll under aktuell tid strax före jul, hade Jan Guillo ett Magasin

program i TV angående Kate Cederholm. Tingström åsåg detta program. Han är 

osäker på om Christer Pettersson var vaken. Tio till femton minuter efter 
programmets slut ringde Hyttinen. Tingström höll en mjuk profil gentemot 
Hyttinen. De överenskom om att Hyttinen skulle komma ut under julhelgen. 

Tingström bad denne inköpa vissa matvaror. Samtalet varade i tio minuter 

och finns bandat. Sex timmar senare exploderade det hos Hyttinen. Klockan 

08.45 blev Tingström uppringd av Peter Karldhammar på Expressen, vilken 
omtalade att en olycka hade inträffat hos Hyttinen i Tensta . 

Christer Pettersson fick lyssna på bandinspelningen av Tingströms samtal 

med Hyttinen. De försökte sälja bandet till Peter Kardhammar på Expressen, 

men denne var ej intresserad. Tingström förstod att polisen skulle komma 
0 
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till dem eftersom Hyttinen hade omkommit. Tingström begav sig därefter in 
i skogen - på allmänningen - och gömde en kopia av bandet eller originalet. 

Tingström har senare, när han var på fri fot, hämtat kassetten. 

Tingström uppmanade även Christer Pettersson att om denne hade något oegent

ligt så skulle han gömma det i skogen, eftersom polisen skulle komma. Tingström 
hade själv ej rotat i Christer Petterssons kläder och eventuella kasse. 

Christer Pettersson fick en plastpåse och tejp och gömde någonting i någon 
skreva på tomten. Det visade sig senare vara pass och id-kort . 

0 

Tingström tillfrågas om han känner till om det var något ytterligare som 

Christer Pettersson hade gömt. Tingström uppger att han såg när Christer 
Pettersson lindade in passet och id-kortet i plastpåsen. Han hade därefter 
begivit sig till en gran, gränsande mot granntomten, där dessa föremål hade 
gömts. Christer Pettersson var borta ifrån huset endast en till två minuter 

och under åenna tid hade Tingström uppsikt under hans förehavanden genom 

fönstret. 

Tingström tillfrågades om han i sällskap med Christer Petterson vid något 
ytterligare tillfälle än det nyss relaterade varit på Tegnergatan. Tingström 
uppger att han i nuläget ej kan erinra sig något dylikt tillfälle . 

Politik 

Under Tingströms samtal med Christer Pettersson framkom det att denne hade 
sina sympatier på vänsterkanten och närmast då socialdemokraterna. Christer 

Pettersson verkade insatt i historik och bakgrund. Hans intresse för politik 

var enligt Tingströms bedömning normalt. Någon debatt dem emellan förekom 

ej. Tingström klargjorde att med ledning av hans egen bakgrund så hade han 
en politisk åskådning som låg åt ett annat håll. Tingström har ej något minne 
av att Olof Palme speciellt fördes på tal. 
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Tingström uppger att han på anstalten besökte de andaktsstunder som gavs i 

kyrkorummet. Christer Pettersson var oftast själv med. Christer Pettersson 

var väl insatt i bibeln och rekommenderade Tingström att läsa Jobs Bok . 

Terrorist 

Tingström förnekar att han och Christer Pettersson skulle ha diskuterat detta 

ämnesområde med varandra. Tingström tillfrågades då om organisationen BfLP ge 
sade honom något. Tingström uppgav då att detta hade samband med en annan per

son som han träffade på Kumlaanstalten. Denna person hette Sadi Alwani. 
Genom denna person etablerade Tingström affärskontakter i Mellanöstern, bl.a 

Syrien och Oamskus. Enligt Tingströms minnesbild hade Christer Pettersson 

och Sadi Alwani nog ej kontakt med varandra. 

Christer Petterssons utseende 

Tingström har ej någon minnesbild av att Christer Pettersson skulle haft 

skägg, mustasch eller annan hårväxt i ansiktet. Ej heller har Tingström någon 
minnesbild av att Christer Pettersson brukade använda glasögon . 

Kontakten med Christer Pettersson under 1984 . 

Tingström uppger att han den 9 juli 1984 blev frigiven. Han fick kontakt med 

Christer Pettersson och dessa bestämde möte vid restaurang Gröna Jägaren 

0 

på Götgatan. De gick dock ej in på restaurangen utan inhandlade mat i en 

kiosk på Götgatan, varefter de åkte hem till Harry Miekkalina-Sandberg. 
Tingström fick information av Christer Pettersson var någonstans på Tingströms 

tomt som Christer Pettersson hade gömt plastpåsen. Tingström ville ej själv 

för Christer Pettersson omtala att han hade sett genom fönstret vart denna 

hade tagit vägen. Christer Pettersson hade själv ej varit ut på Ingarö och 

hämtat de gömda föremålen. 
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Med ledning av beskrivning och egna iakttagelser anträffade Tingström den 

av Christer Pettersson gömda plastpåsen. Han öppnade ej densamma utan åkte ut 
till Christer Petterssons bostad i Sollentuna. På balkongen överlämnade Ting
ström plastpåsen till Christer Pettersson. I Tingströms närvaro öppnade 

Christer Pettersson plastpåsen och Tingström kunde se att den innehöll ett 

pass och vykort. Tingström greps sedan den 27 augusti 1984 och har därefter 

ej haft något personligt sammanträffande med Christer Pettersson. 

Tingströms tillfrågades om vad Christer Pettersson kan ha avsett i ett vykort 
ställt till Tingström 1988-01-25 med texten: "Har något viktigt att diskutera". 
Tingström kan ej i dagsläget förstå vad som avses. Han framställer dock några 

hypoteser. Den hypotes som Tingström framför är den att Christer Pettersson 

från någon person, eventuellt i Hyttinens närhet, kan ha uppsnappat någon 
information som kan vara väsentlig för Tingströms process. 

Besöket på Malmvägen 

Vid denna tidpunkt fick Tingström ofta hjälpa Hyttinen i egenskap av chaufför 
åt denne. Någon gång i oktober/november 198} bad Hyttinen om skjuts till en 
bekant. Färden gick till Sollentuna. I en gul trävilla gick Hyttinen in för 
att få närmare information om den adress som de skulle åka vidare till . 

Färden gick därefter till Malmvägen. Tingström fick vänta i bilen och Hyttinen 

försvann. Han återkom först efter en dryg timme. Tingström fick ej veta vem 
Hyttinen hade besökt eller i vilket ärende. Sedan de lämnat Malmvägen skulle 
Hyttinen kontrollera någon adress i Tenstatrakten. Tingström lämnade Hyttinen 

och åkte därefter ut till Ingarö. 

Tingström har därefter gjort egna efterforskningar för att söka utröna om 

vilken person det var som Hyttinen besökte. Han lyckades dock ej med detta. 

Efter mordet på Olof Palme har dock Tingström fått reda på vilken person 

som Hyttinen besökte. 

Vapen 

Tingström uppger att under hans samvaro med Christer Pettesson har det aldrig 
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förekommet tal om vapen. Det enda tal om vapen som i sådana fall kan ha före

kommit har varit i samband med att de sett någon film där vapen förekommit 

och diskussion om filmen uppstått. 

F: Ja, Lars Tingström, du har nu suttit med när jag har dikterat in det 

här på bandspelaren. Stämmer det som jag har sagt? 

L: Ja, i princip är det väl rätt återgivet. Det kan ju vara på plats att 

lämna viss reservation om jag har haft fel minnesbild här på vissa saker 

och ting men jag har försökt att redogöra allt så gott jag har kunnat. Är 

det något fel så är det inte medvetet utan det är av ren minnesbrist eller 

förväxling men det kan inte vara mycket som är fel i det vi har diskuterat. 

F: l<an du godkänna det här förhöret? 

L: Ja, det kan jag då med viss reservation. Skulle det uppstå att det har 

fel så kan vi diskutera igenom detta om jag .. ja, justera eventuella fel, 

men jag tror inte att det ska behövas. Jag tror att det är rätt genomgående. 

F: Kan förhörsvittnet advokat Pelle Svensson godkänna förhöret? 

S: Ja . 
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