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01 Poli$dislrikt (där uppslaget mot1agits) SPANINGSUPPSLAG 07 Avtnil1 08 l.4pande nr 

... Stockholms ..................... 02 Arbetsenhol 
I grövre brottmål 

UD 108'2=!-I-R 
RK A:2 

oo· ·uppgii1SriiOHåg·åre· · · · ·· · ·· · ·· ··· ·· ·· 0'1 telelon 
Tf.krkom s Morberg 769 79 21 

10 Oron mod vilket uppslaget hör samman 

Mordet oå ni of PalmP 

05 datum 06 klockan 
89-02-20 I " Spanlngsuppslagatlimnat ;i vid �r'SOn• 

n ligt bHOk per tehHon 

09 Plats 16r 16r1Ur$$låmpel 
. 1 203 

n porbrov n 
12 Uppgilt�ll:imnri,en.s ertcrnomn och alla fömamn (i ,ätt följd, tilltalsnamnet markeras) I F-år I -mani -dag I -nr 

13 Yrka/Ute! 11• Posladress (u!delningsadress -c>ch ortsadre.ss), telefon bostaden 

l5 Arbotsplats (arbe1sglvace. posladress och telefon arbe1e1) 

16 Upp$logot avser 17 H!nc:fols.o {kort rubrlcorlng t e:it lakttage1&-e av �rson. fordon. gods, skottlossning etc med angivande av tid 
7 misstänkt 

n fordon 

och plats} 
person ········································-···································································································-

7
gods n 

18 I sak. (anteckna Hlrat kln� persons lrrke ,  namn. födelsetid, bostad. telefon och arbetsgivare - oklnd g•rt.on, kön, Gldor, slgnalemonl och klld.sol -berart fordons reg nr, fabrikat. typ, smodell. fär9 m m  samt annat gods med noJgrann beskrivninp. ärefter övri!jla sakuppglllor med angivande av 

ev hållpunkter för tider och platHr samt bedömning av' uppgiftslimnarons trovär ighet och ev sprit• eller natkotikepe.verktn) 

Protokoll fört vid förhör med pensionären 

Väliaho, PENTII Armas, f.d. 390309-9616 

bor Tönsbergsgatan·7, 2tr. z 163 34 SPANGA1 

tel 08/752 08 78 

Förhöret hållet • pa rotel A:2 onsdagen den 

15 februari med början kl 09.30. Ar 1989. 
Förhörs ledare: Tf. krkom Sören Morberg 

Förhörsvittne: Ej tillgänglig. 

Väliaho underrättades om att han skulle höras med anledning av sin bekantskap 

med Pettersson, Karl Gustaf CHRISTER. Vid kontroll hos kronofogdemyndigheten 

hade det bl a framkommit att ett s k enskilt krav förekom från Pentti Väliaho 

på Christer Pettersson. Kravet gällde en summa av 1.000:- kronor. 

Väliapo, som inte hade • sa lätt för att tala svenska, förklarade att han för 

några år sedan träffade Christer Pettersson hemma hos Risto Birkstrand • pa 

Rotebrovägen 3 i Sollentuna. 

Enligt Vähliaho är Risto Birkstrand Christer Petterssons bästa vän och de 

träffades ofta hemma hos Birkstrand, där de drack sprit och öl. Vähliaho är 

mycket osäker på tidpunkten men han tror att det kan vara under år 1985. 

Det rörde sig om ca 30-40 besök som Christer p gjorde hos Birkstrand. 

Väliaho hänvisade under förhöret hela tiden till den utredning som polisen 

i Sollentuna gjort beträffande den misshandel Väliaho utsattes för av Christer 

_i, som först gjorde ett utfall med en stor kniv, 
[2\ Forta-blad 

19 Ovan.sltltndc upp$1;,.g 20 Tagit det 
7 kan anknyta till uppslag nr 
21 
7 :rnknyter lill uppslag nr 
22 Registrerat: Signatur 123 Ärendet lilldolot 

Med feta linjer avgränsade a\'snitt /lyUs ej av uppglftsmoltagaren 

f dotum 

Spaningschef j Bitr spaningschef I Registrator 
S'9na1u1 I Signatur I Signatur 

I Signatur 24 Färdlgbearbeta1: d&tum I 25 Spanehaf: slgn 

E:<. 1: Till originalpärm (i nr-följd) 
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Stockholms .................................... . 
02 Arbe1senhe1' 

RK./\:.? ........................................... . 
. 03 UP l)r.'IU.it(dJ .av· telefon· 

i grövre brottmål 

Fo1hönwrol 

07 ÅVS11 il1 08 Lopande nr 

uppgillslamnare {efternamn och fOmamn) 

Promemor ia 

innan han med vänster knytnäve slog ett slag mot Väliahos käke så att fem tänder 

slogs sönder i tandprotesen. 
Det var i samband med rättegåmgen som följde som Väliaho tilldömdes 1.000 kronor 

i ersättning att betalas av Christer Pettersson. Några pengar har aldrig utbetalats 

enligt Väliaho, som inte räknar med att Christer P någonsin kommer att betala. 

Väliahos åsikt om Christer Pettersson är att det är en mycket farlig person som 

mycket väl kan ha utfört det dåd som han nu är misstänkt för. 
Väliaho har emellertid aldrig sett att Christer P innehaft något skjutvapen under 
den tid de ibland träffades. Väliaho var vid något tillfälle hemma hos Christer 
för att se vad det var för fel på dennes tv-apparat. Väliaho rådde Christer att byta 
ett rör i teven , något som Christer inte var nöjd med. 

Vähliaho besakrev Christer som en orolig själ, som vid sina besök hos Birkstrand 

plötsligt var tvungen att åka in till '' stan ''. Vähliaho vet att Christer ibland an

vände narkotika och vid ett tillfälle injicerade han sig i armen hemma hos Birkstrand. 

Vid de tillfällen som Christer var "påtänd" var han som en annan människa, aggresil<siv 
och fick "otäcka ögon och sökte gärna bråk. 

Väliaho hade hört att Christer tidigare hade dräpt en människa, varför han hade en 

viss respekt för honom. 

Väliaho blev mycket rädd den gången Christer jagade honom med en lång kniv och då 
han hade uppmärksamheten riktad mot kniven kom slaget mot käken oväntat. 

Väliaho har inte träffat vare sig Christer Pettersson eller Rista Birkstrand efter 

misshandelsrättegången 

De gånger Väliaho träffade Christer hade han fritidskläder på sig, en skinnjacka, 

jeans och ingen slips. Christer bar en tunn mustasch vid den tiden enligt Väliaho . 

Väliaho hade i övrigt inget att tillägga varför förhöret avslutades kl 10.20 

I samband med att förhöret skulle delges Väliaho i utskrivet skick, önskade han 

att åter träffa förhörsledaren, då han inte berättat allt han visste om Christer 

Pettersson. 

'(jd anledning av denna önskan den 20 februari bestämdes en ny tid på tisdag med;, 
den 22 februari 1989 kl 13.00. forts. 

• Ifylls ej om blankelten an,..ands &.om fort&annin.gsblad, 
Ex 1: nu originalpånn (i nr-följd) 


