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Protokoll vid förhör med pensionären 

PETTERSSON, Carl Gustav Christer 

f. 470423-1093. 

Förhöret hållet i rikskriminalens rotel 

A-2:s lokaler 1988-12-15 med början 

klockan 10.00. 

Förhörsledare: Krkom Jerker Söderblom och 

krinsp Ingvar Kjellvås. 

Pettersson biträdes under förhöret av adv. 

Arne liljeros . 

Förhöret indikteras på band. 

Pettersson underrättas om att förhöret kommer att avse komplettering be

träffande mordet på statsminister Olof Palme och han underrättades vidare 

om .itt de delgivna misstankarna mot honom kvarstår. 

Inledningsvis så upplyses Christer om att beträffande förhören i går, den 14 

december, så har det framkommit att några uppgifter kan tyda på att Christer 

inte har lämnat riktiga uppgifter och att han beredes möjlighet att inled

ningsvis i detta förhör, om han är medveten om oriktiga uppgifter, att ändra 

på dessa. 

Christer säger på detta att han är på ett mycket övertygande sätt, att han 

icke på någon punkt har lämnat någon or1kt1g uppgift. lian tillägger att 

det är icke med avsikt som han har i så fall förfarit med någon oriktig upp

gift. 

Beträffande de lämnade uppgifterna i går så säger han att han är till hundra 

procent säker på att hela hans berättelse är riktig. 

Beträffande personerna som han hade mött på Oxen, den 28 februari 1986, 

så rekapituleras att han känt igen Sigge Cedergren, mannen med det ljusa håret, 

som han vid fotokonfrontation erinrar sig heter Reine samt Sigge Cedergrens 
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fästmö Lena. Av berättelsen så framgår att det var mellan åtta och tio 

personer på klubben när Christer kom dit och som mest 15 personer fram 

till kl. 22.25. Under tiden har personer gått och andra personer kommit till 

klubben. Icke någon av personerna förutom de tidigare nämnda har Christer 

kunnat namnge eller säger sig känna igen sedan tidigare. Med den bakgrunden 

så kommer Christer här att åter få se de femtio fotografierna på män och 

han ska dessutom få se tjugoen stycken fotografier på kvinnor och avsikten 

med denna konfrontation är att Christer ska kunna svara på om någon av dessa 

personer .fil!!!!_förekommer på dessa bilder har varit på klubben Oxen samma kväll 

som vi nu har pratat om, den 28 februari 1986 . 

Christer får först se bilderna 1 t.o.m. 9 och han fastnar då för bild 

nr. 5 och säger att denna person liknar en som han känner till namnet Kojtem. 

Denna Kojtem brukade ibland tjänstgöra som "in- eller utkastare" på spel

klubben Oxen, men om Kojtem var på spelklubben Oxen den 28 februari 1986, 

eller inte, det kan inte Christer svara på. 

Efter ytterligare diskussioner kring Kojtems eventuella närvaro på spel

klubben så säger Christer att han icke såg honom där den 28 februari 1986, 

men säger att det är möjligt alt han har kunnat varit i något annat av rummen 

i lokalerna som Christer inte besökt och att det är nu därför han i så 

fall inte har sett honom . 

Christer förevisas sedan bilderna nr. 10 t.o.m. nr. 18, och säger då direkt 

att bild nr. 11 är Janne Forselius, som han känner till sedan tidigare, men 

beträffande Janne Forselius så säger han att han har aldrig sett honom på 

spelklubben Oxen. Dessutom så förefaller bild nr. 16 bekant för Christer, men 

han kan inte på något sätt placera denna person i något sammanhang, mer än 

att han förefaller bekant. 

Christer förevisas bilderna nr. 19 t.o.m . nr. 27 och säger direkt att han 

känner igen bild nr. 22 som Sigge Cedergren och från fotokonfrontationen 

under gårdagens förhör så känner han då igen bild nr. 27 såsom varande Reine. 
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Han nämner lite ryckigt kring bild nr. 20, att detta är en person med genom

trängande blick. Det skulle eventuellt kunna vara något foto av den tidigare 

omnämnde Kojtem men Christer säger att han är osäker på detta och säger att 

det kan vara ren fantasi. 

Efter att ha förevisats bilderna nr. 28 till nr . 36, 
. 

sa säger Christer att 
ingen av dessa personer känner han igen. 

Efter att ha förevisats bilderna nr. 37 t.o.m. nr. 45, så säger Christer att 

ingen av dessa personer känner han igen. 

Efter att ha förevisats bilderna nr. 46 t.o.m. nr. 50, så säger Christer att 
han känner givetvis igen vännen Spinnars på bild nr . 47 och dessutom M%alinna 

på bild nr. 49. Beträffande Spinnars så säger Christer vidare att han har 

aldrig över huvud taget varit på klubben Oxen. Mikalinna har däremot säkert 

varit på klubben Oxen, men dock aldrig vid något tillfälle tillsarnrnar1s med 

Christer. Christer och Mikalinna har däremot varit tillsammans hemma hos 

deras gemensamma vän Sigge Cedergren. 

De personer som frekventerade klubben under tiden som Christer var där säger 

han att han inte på något sätt kan hjälpa till med att göra något signale-
mentsbeskrivning som kan leda;{fff någon identifering, "': ·. ·. Han kan 

inte lämna något signalementsuppgift på någon utav de övriga personerna . 

\'ar 
Han säger allmänt om de som frekventerade klubben att det/sa kallade icke 

gansters eller icke rövare och personer som han inte kände sedan tidigare. 

Det var ingen av personerna som hade något ögoninfallande signalement som 
på något sätt avvek från det normala. 

Den enda minnesbilden beträffande flickor på klubben denna kväll, var det som 

han tidigare uppgivit att det var Lena samt en annan väninna till henne som 

han inte har sett, vare sig förr eller senare och som han därför inte kan 

bidraga med hjälp till identifiering av. 
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Beträffande Lenas väninna så har Christer ett vagt minne av att hon skulle 
kunna ha varit iklädd en gråaktig, kort, pälsjacka. Vidare beträffande päls
jackan så säger Christer att han är säker på att det var en äkta vara och att 
pälsen var långhårig. Han kan däremot inte ange vilken djurart. Pälsen var sydd 
kvadratiskt, i så kallade bitar, med kvadratstorlek av cirka 1½ dm . 

Beträffande väninnan till Lena så säger Christer här att det här med pälsen 
och kvinnan som sådan kan vara sammankopplat med något annat besök på klubben 
Oxen, men vad han är säker på/dttt var väninnan som sådan fanns tillsammans 

med Lena på klubben . 

Beträffande identifiering av denna kvinna så kommer Christer nu att förevisas 
21 stycken bilder på flickor för att om möjligt identifiera denna kvinna. 

Efter att ha förevisats bilderna nr. 1 t.o.m. nr . 9, så säger Christer 

direkt att bilden nr. 3 är den tidiga re omtalade Lena och bilden nr. 1 är en 
kvinna som han känner igen från ett tillfälle i december 1987 i samband med 
att han och Anki Fredriksson var ute. Det var i Sollentuna centrum så hälsade 
Anki på denna person i samband med at t de möttes helt apropå. Anki och per
sonen ifråga pratade ett tag och efter detta så berättade Anki för Christer 
att hon hade suttit inne med henne på ett fängelse vid ett tidigare tillfälle . 

Christer säger att eventuellt så har han ett minne av att kvinnan ifråga 
skulle kunna heta Ann . 

Efter att ha förevisats bilderna nr. 10 t.o.m. nr. 18 så säger Christer att 
ingen av dessa personer känner han igen. Han fastnar dock lite grann för 

personen på bild nr. 10 och säger att han eventuellt kanske har han sett 
henne vid något tillfälle, men han kan inte placera denna person i sitt minne. 

Efter att ha förevisats bilderna nr. 19 t.o.m. nr. 21, så säger Christer att 
ingen av dessa har han någon kännedom om. 
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Sammantaget beträffande de förevisade kvinnorna på bilderna nr. 1 - 21 så säger 

han att den enda person utav dessa som han har sett på klubben Oxen var 

bild nr. 3 - föreställande Lena. 

Christer får sedan i uppgift att berätta om vilka personer han har samtalat 

med om vad han själv gjorde på kvällen den 28 februari 1986. Han säger då 

som första person - Spinnars - för han vet ju vad han gjorde. 

Beträffande $pinnars så säger Christer att han inte har något minne av att han 

samtalat med honom om kvällen den 28 februal'i, när han var inne på Oxen . 

Det enda som han nu kan erinra sig är en händelse för cirka fjorton dagar 

sedan då Spinnars spontant och omotiverat plötsligt utbrast "dom har foton 

på oss" men vad Spinnars menar med detta visste Christer inte då. 

Något ytterligare samtal med Spinnars om Christers besök på kvällen den 28 
februari 1986 inne i Stockholm har inte förekommit. 

Nästa person som Christer nämner är den tidigare omnämnde grannen Anders 

och beträffande att han den 1 mars, tidigt på morgonen, ringde på dörren och 

kom in till Christer med anledning av massmedias uppgifter om att Olof Palme 

var mördad. Där kan det ha hänt, enliglt Christer, att han berättade för Anders 
att han var inne i Stockholm under "gårdagskvällen". Någonting annat om vad 

han gjorde inne i stan har han inte berättat för Anders. 

Oen tidigare omnämnde vännen "Hågge", Anders Holmqvist, så vill Christer 

erinra sig att;1J/!llitalat med honom om den 28 februari efter det att han blivit 

förhörd i maj 1986. Förhöret hade skett på så vis att fyra poliser hade hört 
Christer i en bil ute i Sollentuna och med anledning av detta så har Christer 

ett minne av att han för Hågge uttryckt; "jag var cirka 200 meter ifrån mord

platsen" samt att med anledning av detta så hade han blivit hörd av fyra man 

i Palmeutredningen. 

I samband med att Christer blev förhörd per telefon den 23 april 1987, som 

dessutom var hans 40-årsdag, så minns han att han vid den tidpunkten höll på 
och ordnade mat och att det förutom honom så fanns även Risto och "morfar" 
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i lägenheten . Av naturliga skäl så hörde de vad Christer svarade på frågorna 
ifrån förhörsledaren och som han säger; "de var närvarande", men de har inte 
ställt några nyfikna frågor och Christer har i övrigt inte berättat någon
ting om vare sig förhöret eller om den 28 februari 1986. 

Christer tillägger här att de redan hade startat med några groggar men han 
har ändock en klar minnesbild över tillfället . 

Förhörsledaren tillfrågar Christer om han på grund av att han var så pass 
nära mordplatsen den aktuella kvällen inte känner sig väldigt berörd av detta 
och haft behov av att prata av sig om detta för andra personer. På detta 
svarar Christer att inte på annat sätt än vad som han nyss har relaterat i 
förhöret. Ingen annan person har heller visat någon nyfikenhet. 

Förhörsledaren frågar Christer huruvida han känslomässigt vid något till
fälle samtalat med någon av flickorna som han har i sitt umgänge och då 
fram för allt med den dåvarande fästmön Fredriksson, så säger han att han har 

icke, vad han har något minne av, berört kvällen den 28 februari 1986, med 
någon av dessa flickor. 

På direkta frågor till Christer så säger han att han icke kan erinra sig att 
någon av de andra flickorna som han tidigare omnämnt i förhöret eller över 
huvud taget någon annan flicka, ska han ha kunnat prata med om kvällen den 28 
februari 1986. De har inte varit intresserad av detta och Christer har ej 
heller haft något eget intresse av att berätta för dem om den aktuella kvällen . 

Christer tillfrågas beträffande hans narkotika- och alkoholkonsumtion under 

åren 1984 och fram till dags dato 1988 och säger allmänt att han är egent
ligen inte som många andra utan när det gäller narkotika så brukar han detta 
ungefär varannan månad och då som han uttrycker det: "rastar han av sig" 
under en tid av tre till fyra dagar och därefter blir det ett uppehåll på 
några månader innan han återigen använder sig av narkotika. 
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Narkotikan som han använder är helt uteslutande amfetamin. Beträffande narkotika-

droger så säger han här att han har inte använt sådana under den sista fyra 

månadersperioden. 

När han nyttjar narkotika så håller han sig uteslutande hemma och är inte som 

andra,som är ute och strular med olika saker. Han håller sig alltså i sam

band med narkotikabruk/�5�
t
sig själv och mestadels i sin bostad . 

Beträffande alkoholkonsumtion så säger Christer att han allmänt under denna 

period 1984-88 vardagligen brukar öl och vin. Ibland, som han säger, undan

tagsvis, så nyttjar han även starksprit. Beträffande hans bruk av alkohol 

så skiljer sig denna markant mot narkotikabruket på så vis att när han nyttjar 

alkoholet så är han ute tillsammans med andra killar och som han tidigare om

nämnt, s.k A-lag och festar samt nyttjar alkohol tillsammans med dessa. 

Christer tillfrågas om det finns någon period under tiden 1984 till 1988 där 

han har brukat narkotika under en längre tidsperiod än vad som tidigare an

givits och det säger han att det kan han inte erinra sig. Däremot vet han att 

någon gång på 1960-talet så använde han narkotika under fem dygn i sträck 

och det är det längsta han har använt under en följd . 

Christer tillfrågas om han under en månadsperiod nyttjat narkotika mer än 

tre eller fyra dagar i följd och han säger då att det finns ett undantag 

och det bör ha varit maj 1984 eller sannolikt i maj 1985 och han utesluter 

på fråga; maj 1986, som han hade kommit över ett parti amfetamin som han 

nyttjade periodvis under en månads tid med perioder av sömn, men sammanlagt 

under en månad, 18 dagars narkotikaförbrukning. 

På direkt fråga beträffande Christers narkotikabruk under februari månad 

1986 så säger Christer att han har inte något minne av att det bör ha varit 

någon förbrukning av narkotika över huvud taget, utan att det var sannolikt 

så att behovet hade växt till sig under månaden och med påskyndande av Spinnars 

behov, så blev det så att han gav sig ut på jakt efter amfetamin just denna kväll, 

den 28 februari 1986. 
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Han säger att det logiskt bör ha varit som så att han inte har använt något 

särskilt mycket amfetamin under februari 1986. 

Christer tillfrågas också direkt om han har något minne om att han under 

februari månad 1986 skulle ha köpt, fått, brukat amfetamin under denna månad 
och på detta svarar han att han har icke något sådant minne av att han skulle 

ha gjort det. 

Christer tillfrågas om samma sak beträffande mars 1986 och han säger då på 

samma sätt som han sa om februari 1986; att han har inget minne av att han 

köpt, fått eller brukat amfetamin eller annan narkotika under denna månad. 

Beträffande narkotikakonsumtionen under hela 1986 så säger Christer här att 

han nog bara kan erinra sig något tillfälle då han tillsammans med Spinnars 

brukat amfetamin och vid dessa tillfällen var det som så att Spinnars har 

varit utan bostad och då brukade han låsa in sig på Christers toalett och 

där nyttjat amfetamin. Vid samma tillfälle så har även Christer då nyttjat 

amfetamin. 

Beträffande anskaffningen av det omnämnda amfetaminet så säger Christer att 

det har han och Spinnars skaffat tillsammans. Christer tillfrågas här om var 

han och Spinnars gjort inköpen av amfetamin och han säger då att det har 
skett någonstans i de södra förorterna och det är av personer som Christer 
inte vet någonting om . 

Förhörs.edaren för då här en diskussion med Christer om att han mycket noga 

ska hålla isär dels den brottsmisstanke han är delgiven vid förhörstill

fället och de eventuella brott som kan härledas i samband med förhören med 
honom och att dessa kanske måste betraktas som bagatellartade. 

Christer säger på detta att han har aldrig under sexton )S{')E/(>bvclsdomar dömts 

tillsammans med annan personer utan alltid dömts ensam och han tänker inte 

namnge någon annan person, oavsett brottets storlek eller grovlek även 
under dessa förhör. 
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Beträffande Christers inställning till andra brott som kan komma på tal i 

samband med förhören med honom, så blir
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hans advokat, Arne liljeros, ska enskilt prata med Christer för att få ett 

vinnläggande av vikten av att alla saker blir ordenligt framlagda ifrån hans 

sida vid förhörstillfället . 

Klockan är 11.10 och det blir ett avbrott i förhöret av orsak som tidigare 

relaterats. 

Förhöret återupptaget klockan 11.20 och advokat Arne Liljeros framför då 
att Christer framhärdar i sin uppgift att han kan inte ange vem som är för

medlare av narkotika - amfetamin - till honom. Det är en principsak som han 

inte tänker frångå. Däremot så menar Christer genom advokat Liljeros att 

beträffande Christers förbrukning av narkotika så kan vi genom förhör av hans 

inre vänkrets, som han tidigare angivit, få fram omfattningen av narkotika

bruket. 

Beträffande dessa personers eventuella kännedom om vem som är Christers 

amfetaminkälla, så säger Christer att det är möjligt och till och med sanno

likt att någon eller några av hans vänner känner till vem som är "kranen". 

Christer vill dock inte själv namnge den personen . 

Beträffande den vardagliga konsumtionen av öl och vin samt i undantagsfall 

även starksprit så säger Christer att det händer ytterst sällan att han dricker 

sig redlöst berusad, men däremot så kan ,han vara till eller från mer eller 

mindre berusad. Han säger att reaktionen som han kan få det är den som han 

tidigare har beskrivit om den 28 februari 1986, när han undantagsvis drack 
50 cl starksprit, reagerade på så vis att han somnade. Christer säger spontant 
att han i samband med spritförtäring inte blir våldsam. Han sluddrar inte 
och han ragglar inte men däremot är han medveten om att han känner sig lite 
berusad. 

Christer tillfrågas huruvida han under perioden februari 1 986 - mars 1 986 
förtärt någon avvikande mängd alkohol än vad han normalt brukar göra . 
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Han svarar på detta nej utan han har som vanligt då haft en alkoholkonsum-
tion som var av den omfattningen som han tidigare relaterat. 

Christer tillfrågas huruvida han har några bilder på före detta statsministern 
Olof Palme hemma i sin lägenhet och utbrister då att han har två stycken bilder 
av statsministern och det ena är en löpsedel ifrån någon tidning och den fick 
Christer i sin besittning på så vis att, sannolikt var det söndagen den 2 mars 
som han och Spinnars var ute och gick i ett område mellan Häggvik och Sollen-
tuna och då de påsserade förbi en stängd affär så slet Spinnars ner en löp-
sedel utanför affären. Christer observerade detta och bad då Spinnars att få 
titta på bilden och när han såg den så sade Christer till Spinnars ; "den vill 
jag ha". Spontant efter detta så uttrycker Christer att så sa jag därför att 
jag tyckte om den mannen och att han upplever Palmes bortgång som en för
lust, även från honom självv 

Christer förstod att Spinnars bara skulle haft den löpsedeln en kortare tid 

och därefter slängt löpsedeln eftersom han inte kände sanuna engagemang kring 
Palme som Christer själv gör. 

Den andra bilden som Christer har i sin bostad på statsmj,nister Palme är ett 
fotografi som är inramat med glas och ram och den köpte han strax efter den 28 
februari. Han var då tillsammans med en granne, Valdemar Kozber. De var 
tillsammans i Sollentuna Centrum och där låg det kondoleanslistor så att man 
kunde delta i sorgen genom att skriva sitt namn. Christer blev då så pass 
gripen av detta och eftersom man då också kunde köpa fotografier av Palme 
på platsen, så gjorde han detta . 

På direkt fråga så uppger Christer att både han och Kozberg skrev sitt namn 

på kondoleanslistorna vid samma tillfälle. 

Beträffande fotografiet på Palme så säger Christer att det hade han upp
ställt i sin lägenhet på ett lågt skåp inne i rummet och fotografiet stod på 
det i cirka en månads tid. Christer var dock rädd för att hans katt Måns 

skulle kunna ha ner fotografiet och att glaset skulle kunna gå sönder, varför 
han lade ner det i en låda och där har det sedan legat. 
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Christer vill här inflika att han har många fotografier hemma av sina föräldrar 

och av sina för-föräldrar och andra personer och han säger att han har dessa 

fotografier inte uppsatta eller framställda utan de ligger av olika anled

ningar i lådor i hans hem, men att han tycker om att ha dem i sin besitt-

ning. 

Beträffande inköpspriset på fotografiet så säger Christer att han har ett 

vagt minne av att priset låg på omkring 40 kronor eller något liknande, men 
han är inte säker på den punkten . 

Christer tillfrågas om han vid något tillfälle haft levande ljus tända vid 

sidan av fotografiet av statsminister Palme när det har varit framställt på 

det låga skåpet och säger då att det kan knappast ha varit möjligt eftersom 
han endast under perioden 1983 - 1984 när han har bott i denna bostad, 

hade levande ljus och brukade sådana under den perioden. Därefter har han 

inte, på grund av att han har blivit stoppad att handla på 06$,g�rt något 

inköp av ljus. Beträffande detta att han blivit stoppad på OBS så säger Christer 

att det är beroende på snatterier i en större omfattning så beslutade led

ningen för OBS att Christer icke skulle få handla där under en tidsperiod 

av tre år. Den tiden ligger då före mordet på statsminister Palme och Christer 

säger att veterligen så har han bara handlat ljus just på varuhuset OBS och detta 

på grund av att ljusen var mycket billiga där. 

På direkt fråga så säger Christer att han sedan årsskiftet 1985/86, alltså 
före statsminister Palmes bortgång, att han icke vid något tillfälle har 

.. tänt . 1 l. . . l h t x�XltX$��•w evande JUS l s1n ägen e . 

Vidare tillfrågas Christer huruvida han haft något annat arrangemang kring bilden 

när den stått uppställd på det låga skåpet. Christer säger då att något 
arrangemang kring bilden har icke förekommit, utan den har stått ensam just 
där och inga tecken eller symboler i övrigt har förekommit kring fotografiet. 

Beträffande löpsedeln så säger Christer att den har han hela tiden haft liggandes 

i en låda. Den har aldrig suttit uppsatt på väggen eller på annat sätt varit 

Osynlig. 
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Förhörsledaren nämner för Christer namn lidingö-Kjelle, Harry 1-1:Kalinna och 
Kicki Eriksson _i ett sammanhang och då går Christer in spontant; "lidingö-Kjelle, 

honom har jag bara träffat en gång" och det var hemma i hans bostad och det 
började som så att en tidig söndagmorgon, klockan fem, sannolikt en sommar. 

Christer minns inte vilket år så blev han väckt av att telefonen ringde 

i hans bostad. Christer lyfte på luren för att bryta signalen och lade där
efter på luren igen. Detta upprepades vid tre tillfällen. Den tredje gången 

så hörde Christer att personen som ringde honom ropade högt "det är Harry" och 

då hade Christer börjat på att prata med honom och det visade sig då att det 

var Harry Mikalinna som ville prata med Christer. Harry Mikalinna hade då ut

tryckt att han behövde hjälp och att han därför skulle komma ut till Christer. 

Orsaken till att han behövde hjälp var att en person vid namn Kojtem 
samt en annan person vid namn Roger ästlund, hade enligt Mikalinna gjort in

brott hemma hos honom och då hade de stulit Ann's skinnjacka. Ann är hustru 

till Mikalinna. Mikalinna hade också uttryckt att han var ordentligt förargad 

över Kojtem och ROger ilstlunds tilltag, I samtalet så blev det bestämt att 

Mikalinna skulle komma ut till Christer inom en timmas tid, enligt uppskattning. 

Christer gick då omedelbart upp och bö rjade på att städa undan på grund av 
att han hade lite rörigt i lägenheten och han hämtade sedan tidningen och satt 

och läste den . 

Timmarna gick och Mikalinna dröjde, men vid kl. 09.00-tiden så kom Mikalinna 
tillsammans med en man och en kvinna till Christers bostad. Beträffande mannen 

och kvinnan, så säger Christer, att han har icke sett vare sig mannen eller 

kvinnan, vare sig före eller efter denna händelse som nu relateras. 

Beträffande precisering av tid, så säger Christer att han vet att det var på 
sommaren och han säger att det är ett par tre, eventuellt fyra år sedan 

detta inträffade. Han kan dock inte precisera vilket år. 

Beträffande precisering av tid efter en del diskussion så blir Christer mer 

och mer övertygad och säger; "det är bergis -86". Det kan ha varit maj 1986, 
men Christer tror inte april 1986 som denna händelse inträffar. 
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När Mikalinna kommer in i Christers lägenhet med de två okända personerna så 

minns Christer att Mikalinna presenterade mannen som Lidingö-Kjelle och 

eventuellt så har även Mikalinna nämnt namnet på kvinnan, men detta kan Christer 

inte erinra sig vid förhörstillfället. Mikalinna sade ganska omgående att han 

önskade Christers hjälp med att leta reda på Kojtem och Roger Östlund. 

Beträffande Kojtem så har Christer att berätta att han aldrig har pratat med 

honom och han har bara sett honom en gång och det var på spelklubben Oxen. 

Han har däremot hört att Kojtem härjar ganska hårt i stan. Bland annat så har 

han vid ett tillfälle rånat en spelklubb på Söder och några timmar efter rånet 
återkommit till klubben och satt sig ner och spelat. Huruvida Kojtem vid detta 

rån använde sig av något vapen, uppger sig Christer icke känna till. 

Spontant så säger Christer att han från annat håll har hört beträffande Kojtem 
att han går beväpnad med pistol. Det intrycket som Christer har är att Kojtem 
alltid går beväpnad. På direkt fråga säger Christer återigen att han endast 

har sett Kojtem vid ett enda tillfälle och det var på spelklubben Oxen. Han 

känner över huvud taget inte ens till var Kojtem bor nånstans. 

Efter en kortare diskussion med Christe[' om varför Mikalinna begär just 

Christers hjälp att försöka få tag på Kojtem, så hänvisar Christer till 

Mikalinna om varför han begärt just Christers hjälp med detta, får han hän

skjuta till honom .  

Beträffande Roger östlund har Christer att berätta att det är en person som 

han har träffat en tre, fyra gånger under kortare förhållanden. Eventuellt 
så kan han vid något tillfälle har suttit på samma "kåk" som honom, men det 

har enbart varit sporadiska träffar. Christer berättar om Roger att han brukar 

vara ganska hejdlöst på att blanda både sprit och narkotika hur som helst 
och kan ibland också ha ett mycket aggresivt utseende och dessutom ett mycket 
aggresivt uppträdande, enligt Christer. 
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På detta säger Christer att Roger kan exempelvis ta en flaska och ställa sig 

och hota vem som helst som bara passerar honom, exempelvis på Plattan vid 

Hötorget. 

Christer menar här att det är ett helt oprovocerat hot som Roger visar . 

I förhållande till den relaterade händelsen så säger Christer att han hade 
träffat Roger östlund, sannolikt ett par månader tidigare på ett ungkarls

hotell på Magnus Ladulåsgatan i Stockholm. Beträffande tidpunkten när han 
träffade Roger östlund före den sist relaterade på Magnus Ladulåsgatan så 

säger Christer att det kan han inte erinra sig. Roger östlund är en person 

som han har sett i stan med jämna mellanrum ifrån någon gång på 1970-talet 

och det är alltså bara en person som dyker upp och passerar, enligt Christer, 

men som han tidigare omnämnt så har han vid tre eller fyra tillfällen varit 
i närmare kontakt, men ändock bara sporadiskt med Roger östlund. 

Något övrigt om inbrottet berättade inte Mikalinna efter det att de hade 
kommit in i Christers bostad, men Christer kände sig redan lite engagerad 
för att återfå Anns jacka till henne och detta med anledning av de rela

tioner som Christer tidigare relaterat om att han bland annat rätt så ofta 

har suttit barnvakt åt Anns och Mikalinnas gemensamma dotter . 

�Uiäffande fortsättningen av händelsen hemma hos Christer så säger han att 
han minns att Lidingö-Kjelle hade satt sig mittemot Christer vid bordet 

i köket och gjort iordningen en spruta med blandning av amfetamin och vatten 

och den sprutan hade Lidingö-Kjelle injicerat på sig själv. 

Efter detta så gjorde Lidingö-Kjelle iordningen ytterligare en spruta med 

amfetamin och den skulle tjejen ha. Hon hade dock blivit så sönderstucken 

i armen så hon skulle få hjälp av Lidingö-Kjelle att få sprutan injicerad i 
någon ven i benet. Hon frågade då Christer om det fanns någon säng som hon 
kunde få nyttja för detta, eftersom hon då behövde ligga. Christer hänvisade 
då henne och Lidingö-Kjelle in till rummet och de·· gick dit och stängde 
dörren till köket. Då Mikalinna och Christer blev ensamma i köket så säger, 

frågar Mikalinna om Christer har något tillhygge som skulle kunna tas 
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med i samband med uppsökandet efter Kojtem och Roger östlund. Christer tar då 

fram en 60 - 70 cm lång kätting och överlämnar den till Mikalinna vilken 

Mikalinna stoppar på sig. Denna kätting ska användas eventuellt som tillhygge 

i samband med uppsökandet av Kojtem och Roger östlund. 

Efter detta så menar Mikalinna att nu tar vi alla fyra och sticker in till 

stan och börjar leta efter Kojtem och ROger Östlund. Christer säger då; stopp, 

stopp, på detta och menar att han vill inte ha med sig vare sig Lidingö-Kjelle 

eller den här tjejen, men föreslår däremot att de tar och letar rätt på hans 

gode vän $pinnars , som Christer vet har ett ordentligt tillslag i knytnäven . 

Christer relaterar också en händelse där Spinnars med ett mycket kraftigt 

slag hade slagit ner en annan person ordenligt. Detta skulle enligt Christer 

vara tillräckligt att ha med Spinnars i samband med uppsökJtandet av Roger 

Östlund och Kojtem, för att de på så vis skulle kunna återfå Anns jacka. 

Christer berättar att Harry gick med på att vare sig Lidingö-Kjelle och 

tjejen skulle följa med in till Stockholm och leta efter Roger och Kojtem. 
Enligt Christer så kan man inte ha med sig ett påtänt fruntimmer, däre
mot hade ju lidingö-Kjelle kunnat följt med, men Christer tyckte att det 
skulle räcka med Spinnars, han själv och Mikalinna för att utföra det här 
uppdraget . 

Christer informerade Lidingö-Kjelle och tjejen att de skulle få bli kvar 

i lägenheten, vilket de inte motsatte sig samt att Christer även skulle låsa 

in dem, blanda annat med sjutillhållarlåsnyckel under den tiden som de skulle 

vara borta. Vare sig Lidingö-Kjelle eller tjejen motsatte sig detta utan 

Mikalinna och Christer lämnade lägenheten och Christer låser med sjutill

hållarlås. 

Harry och Christer åker sedan i Harrys bil till El):].ings bostad där Christer 
räknade med att Spinnars skulle uppehålla sig. Det var tidigt på söndag 

morgon som framgår tidigare, och Christer fick inget tecken på liv inne i 
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Ehrlings bostad trots att han bankade kraftigt på dörren flera gånger för att 
eventuellt väcka Spinnars. Då ingen reaktion kom, så åkte Harry och Christer 
ensamma i Harrys bil in mot Stockholm. Harry kör E-4:an in mot Stockholm och 
stannar vid Norra Ban där han tankar bilen. Christer, som inte har någon 
aning om var de ska börja på att leta efter Kojtem och Roger östlund, får 
till svar av Mikalinna att han har vissa aningar och utan att säga nånting 
vad aningar består i så kör han sedan Götgatan ner till Ringvägen, där 
han svänger till höger, cirka 150 meter och passerar då affärscentrat Ringen. 
Omedelbart efter Ringen så parkerar Mikalinna bilen och de lämnar densamma. 
I första huset efter Ringen så gick Harry och Christer fram till en rucklig 
port som var låst. På något sätt så pillrade de gemensamt upp dörren till 
fastigheten och det var ett hus som visade sig vara utan hiss och Mlkalinna 

och Christer går fyra trappor upp. På vägen upp så viskar Harry och hyschar 
åt Christer och det blir bestämt att Christer stannar alldeles innan trapp
avsatsen på fyra trappor, men han ser därifrån när Harry går fram till en 
dön som har ett uppsparkat hål, ung@fär i mittenhöjd på dörren. Målets 
storlek är cirka 3 x 3 dm. 

Harry knackade på dörren men fick inget svar. Efter en stund så stoppade 
han in handen föraförsöka öppna låset innifrån, men detta gick inte. 
Ungefär samtidigt med detta så öppnar en granne dörren på våningsplanet 
och det visat sig vara en äldre man i cirka 70-årsåldern. Denna man frågar 
då Harry Mikalinna och Christer vad de gjorde där och Harry hade då nämnt 
att de sökte efter en petson vid namn, som Christer inte minns. Sanno-
likt var namnet med någon syftning på den rätta lägenhetsinnehavaren. Harry 
nämnde dock inte namnet Kojtem eller Roget östlund. Den äldre mannen sade 
att han kände inte till någon sådan person och stängde därefter dörren . 
Christer är något osäker på, men tror inte att Harry Mikalinna hade infor
merat honom om vem han förväntade sig skulle upphålla sig i den nu aktuella 
lägenheten. Christer och Mikalinna lämnade fastigheten och gick ut till bilen. 
De gick in i bilen och körde sedan därifrån på så vis att Harry vände bilen 
och körde Ringvägen öster ut, och passerade då Götgatan och någonstans i an
slutning av Katarinabangata så parkerade Harry bilen på en gata som Christer 
inte minns namnet på. 
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De gick in i ett hus och gick upp en tre, fyra våningar, där de ringde på 

dörren. Någon person öppnade aldrig utan efter ett tag så lämnade de även 
denna fastighet. Christer och Harry begav sig då tvärs över gatan och upp 

i ett annat hyreshus. Christer vill minnas att ungefär en tre, fyra våningar 

högt gick de även i denna fastighet där Harry då ringde och knackade på 

en dörr . 

Efter en stund så öppnades dörren av en tjej i 25-årsåldern. En person som 
Christer aldrig har sett tidigare. Christer ser in i lägenheten och då sitter 

det två personer i en soffa i ett rum och en av de personerna är ROger 

östluncl. Tjejen backar in i lägenheten och Harry följer efter henne medens 

Christer stannar till i dörren. Den andra personen, som senare ska visa sig 

heta "Gurra-Gamen", sitter bredvid Roger Östlund. Harry gick fram och satte 

sig bredvid de två personerna i soffan och öppnade ungefär samtalet med 

"läget7" .  På detta så yppade "Gurra-Gamen" "han har stulit femtio klockor 

för mig" ocil åsyftade då ROger Östlund. Harry vänder sig då till ROger öst

lund och ber honom följa med ner till bilen. Efter en stund blir det på så 
vis, efter det att Roger hade bland annat tittat på Christer, så begav sig 

Christer, Mikalinna, Roger Östlund och även "Gurra-Gamen" ner till Mikalinnas 
bil. 

Ensam kvar i lägenheten blev då tjejen. När de kom ut på trottoaren så 

lämnade "Gurra-Gamen" sällskapet. Harry vänder sig till Roger Östlund och 
frågar honom om något liknande "vad ska du göra åt det här då". Roger 

Östlund hade då svarat nåt liknande " att han inte var inblandad i detta 

utan att Kojtem ensam hade gjort det". Då hade Harry Mikalinna även sagt 

till Roger att "du ska veta att inte bara vi letar efter dej utan även 
Leffe Engström". 

På direkta frågor så säger Christer att det hade inte nämnts nånting om in
brott eller liknande, utan det var bara de korta citat som han här har 

återgivit, som gjorde att Roger ändå uttryckte sig på ett sätt som rela
terats. 
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Mikalinna hade även talat om för Roger att även Lidingö-Kjelle var ute och 
letade efter honom. 

Strax därpå så, gick Harry runt bilen och satte sig på förarplatsen och Christer 

gick in och satte sig fram till höger i passagerarsätet i bilen. Dörren på 
högra sidan, vid Christers sida, var öppen och utanför bilen hade då Roger 

gått ner och satt sig på huk. Dock utan att ha knäna på trottoaren. 

I den ställningen hade Roger uttryckt till Mikalinna att han ville att Mikalinna 

skulle "dra bort" de där grabbarna. Enligt Christer så var Roger' Östlund 

skärrad. Varför Roger Östlund var skärrad, säger Christer, måste ha berott på 
att han direkt här hade uppfattat situationen med Lidingö-Kjelle och Engström, 
som hotande och det var därför som han vädjade till Mikalinna om att han 

skulle återkalla dessa grabbar. 

Enligt Christer så hade vare sig han eller Mikalinna på något sätt, vare sig 

genom åtbörder eller tal, uppträtt hotande mot Roger östlund. Christer till

lägger : "det var hur lugnt som helst". 

Christer till frågas om inte kättingen som han hade över lämnat till 1·1ika

linna hade varit framme vid detta tillfälle och att det hade förorsakat att 

Roger östlund kände sig hotad ,  så säger Christer att så icke är fallet . 
Ingen av dem hade uppträtt hotande, vare sig med åtbörder eller tal mot Roger 

Östlund 

Beträffande Christers egen klädsel vid det aktuella tillfället • sa säger han 

att han har ingen aning om vad han var iklädd för någonting. Han till frågas 
om han hade någon jacka av någon form och säger då att det är någonting som 
han brukar ha, men han kan inte svara på att så var fallet nu. 

Christer tillfrågas om han kan erinra sig att han vid något tillfälle haft 

sin högra hand, eller även den vänstra handen, innanför jackan i någon form 

av Napoleonställning. På detta säger han att så icke har varit fallet, men 

däremot när de kom innanför dörren uppe i lägenheten, i samband med anträffandet 

0 
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av Roger östlund så kan han ha stått med bägge händerna knäppta, ungefär i 
navelhöjd och eventuellt om han haft en jacka med blixtlås, så kan han exempel
vis ha haft den vänstra eller högra tummen hängandes i blixtlåset, som då 

varit öppnat i höjd med naveln. 

Christer tillfrågas åter om det var så beträffande järnkättingen och då säger 

han att det var Mikalinna som hade elen och han själv hade ingen järnkätting. 

På direkl;;i frågor så svarar Christer att han vid detta tillfälle icke hade någon 

järnkätting, någon kniv, eller något handeldvapen på sig . 

Även på direkt fråga om det är någon person som skulle kunna ha uppfattat 
det som så att Christer vid detta tillfälle var beväpnad, så säger Christer 

" det är mycket möjligt, det är mycket möjligt". 

Christer till frågas om sin position här i förhållande till Mikalinnas och 

säger direkt att han hade ingen funktion som torped till Mikalinna utan han 

klarade denna situation väl själv, utan var bara mer eller mindre i sällskap 

med Mikalinna. 

Beträffande den här situationen att någon eventuellt skulle kunna ha känt sig 

hotad av Christers kroppsspråk vid detta tillfälle, så menar han att så 

har sannolikt varit meningen från hans sida, att rikta ett hot mot per

sonerna i lägenheten och Christer tillägger här; "ett tyst stöd åt Harry" . 

Det hade aldrig blivit bestämt mellan Mikalinna och Christer att Christer 
skulle inta denna typ av kroppsspråk, utan det var någonting självpåtaget 

i den aktuella situationen enligt Christer. 

På fråga så säger Christer att det var ett så kallat fejkat vapenhot som 
han riktade mot personerna i lägenheten. 

Christer till frågas här om samma situation skulle ha varit om den ständigt 

• llylls ej om blanketten används som fortsällningsblad Ex 1: Ti ll originalpärm (i nr-följd) 
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beväpnade Kojtem skulle ha befunnit sig i lägenheten och då med åsyftande av 

. Christers fejkade kroppsspråk, att han skulle ha varit beväpnad och på detta 

0 

säger då Christer att, detta kan man enbart spekulera i hur det händelse för-

loppet skulle ha varit och vill där inte yttra sig i övrigt beträffande 

detta . 

Fortsättningsvis ute på gatan • sa säger Christer att Roger var ordentligt 

bedjande mot både Christer och Mikalinna. Det blev på det viset att både 

Christer och Mikalinna tyckte till slut synd om Roger och händelsen av

slutas på så vis att Christer utbrister till Roger att ''okej, är det så att 

du får reda på var Kojtem uppehåller sig, så kan du bevisa din oskuld genom 
att ringa det här telefonnumret och tala om var han finns". Varpå Christer 
överlämnar ett telefonnummer som går till Ann. 

Det blir bestämt att Mikalinna och Christer ska lämna platsen och i samband 

med detta så överlämnar Mikalinna 30 kronor till ROger östlund som han sträcker 

sig över Christer och överlämnar till Roger. 

På direkta frågor så uppger Christer att han i detta läge som nu har ut
spelats ute på gatan, där då Christer har gått och satt sig i bilen, så har 
han icke med kroppsspråk gjort någon antydning om att han skulle vara be
väpnad och att Roger Östlund i detta hänseende icke kan ha känt sig hotad 
av Christers närvaro . 

Efter detta så lämnar Mikalinna och Christer platsen och åker hem till Christers 

bostad. Christer låser upp dörren och kvar i lägenheten är som de förväntat, 
både Lidingö-Kjelle och tjejen. Inget särskilt inträffade och inget särskilt 
pratades det om, vad Christer nu kan erinra sig, utan inom en tidsrymd av 

cirka tio minuter, så lämnar Lidingö-Kjelle och Harry Mikalinna och den 

okända tjejen Christers lägenhet och därefter har Christer inte sett till 
någon av dem . 

Beträffande den bil som de färdades i och som Mikalinna kört under det 

aktuella händelseförloppet, så vill Christer minnas att det var en gulaktig 
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Ptomemona 

Förhöret avbrytes klockan 13.00 och Christer underrättas om rätten till 
att ta del av det indikterade förhöret och hävdar då samma inställning som 

tidigare, att han godkänner det indikterade förhöret men önskar efter ut

skrift få möjlighet attläsa igenom detsamma . 

december 1988 
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