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Holmqvist höres i Palmeutredningen. 

boende Skjutbanevägen 34, 191 41 Sollentuna, 

tfn: 08 - 35 64 47. Han är förnärvarande 

arbetslös. 

Holmqvist höres i bostaden måndagen den 20 

mars 1989 med början kl. 12.20. 

Förhörsledare: Krinsp Per Gustafsson och 

Inge Uvemo, RK-A2. 

Inga övriga närvarande . 

Bandupptagning. 

Holmqvist informeras om att han skall höras kompletterande angående sin be

kantskap med Christer Pettersson. 

Holmqvist kommer fortsättningsvis att kallas för "Hogge" under förhöret. 

Hogge till frågas om Christer Pettersson vid något tillfälle berättat om vad 

han gjorde kvällen den 28 februari 1986 då statsminister Olof Palme blev mördad. 

Hogge uppger då att Christer aldrig berättad vad han gjorde just den kvällen. 

Han menar att det var ett allmänt snack alla kompisarna emellan en tid efter 

mordet. Hogge menar att det var allmänt snack om mordet på statsminister men 

menar att det fanns ju ingen anledning för honom att över huvud taget misstänka 

Christer för detta. Hogge menar att om det nu var så att Christer på något 

sätt skulle vara inblandad så fanns det ju ingen anledning för honom att springa 

och prata om det. Själv tror Hogge att Christer över huvud taget inte alls 
är inblandad. 

Hogge berättar att Christer Pettersson blivit hörd vid två tidigare till

fällen och när Christer så att säga skulle bli förhörd den tredje gången av 

polisen så blev han kvar där. Sista gången så hade Christer blivit kallad till 
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förhör och Hogge hade fått reda på att Christer vid tillfället hade ont i 

knäet varför polisen skulle hämta honom. Hogge och Christer hade kommit överens 

om att träffas i Sollentuna centrum efter förhöret. Hogge väntade i centrum, 

men Christer kom aldrig. 

Senare samma dag - vid lunchtid - så kom massmedia och pratade med Hogge . 

Tidningsfolket började att ställa frågor till Hogge och hans kompisar angående 

Christer Pettersson. 

0 

Hogge tillfrågas om på vilket sätt han fått reda på att Christer skulle kallas 

till förhör varvid Hogge uppger att normalt så brukar han och Christer pratas 

vid per telefon på morgonen om vad de senare ska göra under dagen. Så hade 

även skett den dag som Christer blev anhållen. Hogge hade då fått beskedet 

av Christer att man inte kunde träffas under förmiddagen eftersom han hade 

blivit kallad och skulle höras om Palmemordet. Det var då Christer berättade 

att han hade ont i sitt knä och skulle bli hämtad av polis. 

Hogge tillfrågas om han berättat detta för någon annan bland sina kompisar 

varvid Hogge uppger att han möjligen kunde ha nämnt att Christer skulle in på 

förhör till några av kompisarna i Sollentuna centrum. Han kommer inte ihåg 

vilka som hade varit med just den dagen. Han nämner bl. a att Kimonen Aulis 

brukade vara med. Vilka som var med just den här dagen kommer Hogge inte ihåg. 

Christer Pettersson har aldrig berättat för Hogge om vad de två tidigare 

förhören handlat om. Det enda som Hogge känner till är att Christer blivit 

hörd av polisen två gånger . 

Christer Pettersson brukade ibland åka in till Stockholms city för att 

- som Hogge tror - handla narkotika. Hur Christer tog sig in till stan vet 

Hogge inte riktigt men förmodar att Christer åkte med pendeltåget. Vilka 

kontakter som Christer hade inne i city känner Hogge inte till. Han har 

aldrig följt med Christer in till stan för att handla narkotika eftersom han 

själv inte missbrukar amfetamin. 
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Varken Christer Pettersson eller $pinnars har vid något tillfälle berättat 

om kvällen den 28 februari 1986. Det som Hogge hört om just denna kväll är 

rykten och allmänt prat bland A-laget i Sollentuna centrum. Vem som har sagt 

vad vet inte Hogge. Hogge nämner nånting om något allmänt tal om Spinnars 

och massmedia rörande någon tid på mordkvällen. $pinnars hade väl nämnt något 

klockslag rörande stan och pendeltåg samt tjack. Hogge säger att han inte vet 

närmare om det här . 

Hogge tillfrågas om han vid något tillfälle ringt till massmedia och berättat 

någonting om Christer Pettersson. Hogge uppger då att den enda gången som han 

varit i kontakt med journalister var samma dag som Christer blev anhållen. 

Denna dag träffade Mogge flera journalister i Sollentuna centrum från bl. a 

finska tv. Hogge kommer ihåg att Aulis pratade finska och blev intervjuad. 
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På direkt fråga om han hört eller sett om Christer Pettersson eller $pinnars 

haft något vapen så uppger Hogge att det har han varken hört eller sett. 

En och annan kniv har väl Hogge sett men aldrig något skjutvapen. 

f": Ja Hogge du har ju varit närvarande hela tiden när jag har dikterat in 

din berättelse här på bandet. Så jag tänkte fråga dig, godkänner du det 

här förhöret? 

H: Ja. 

F: Vill du lyssna igenom bandet? 

H: Nej. 

F: Är det något mer du vill tillägga till din berättelse? 

H: Nej. 

Förhöret avslutas kl. 12.45. 

Sollentuna som ovan 

Per Gustafsson 

krinsp 
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