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890329/GT 

Protokoll fört vid förhör med LARSSON, 

Lars Åke f. 400622-6239, skriven Björns 

Väg 15 B, Arvika. För närvarande intagen 

på allmänna häktet i Göteborg. 
Förhörsledare: Krinsp Mats Nygren och 

Nils Lundqvist . 

Larsson kontaktade Lundqvist för att han 

ville lämna uppgifter kring den för Palme
mordet häktade Christer Pettersson. 
Förhöret påbörjades den 22 mars 1989, 

klockan 09.00 på kriminalavdelningen 

i Göteborg. 

F: Ja, var så god och berätta det du vet eller det du vill berätta så att 

säga. 

L: Ja det var nar jag satt på Kumlafängelset så vär min närä kamrat Umberto 

Pincic, han pratade mycket om Palme och att han skulle dödas och så jobbade 

vi.,e!.en industri, .. småindustri och där arbetade även Christer Pettersson 

och jag förmodar att jag hade ..... att Christer ..... ohörbart. .. Palme .... 
och sen var det Baresic som satt intagen på Norrköpingsanstalten som brev
växlade med Pincic och Pincic han visade mig ett brev där Baresic skrivit 
nån hemlighet bakom ett frimärke som han ville jag skulle tyda åt honom. 

Det var en man där inne i Stockholm, namn Schutzberg eller .. jag kunde 
inte tyda det namnet riktigt och Umberto han pratade alltid om Palme att 
han skulle dödas och skjutas. Ja, jag vet inte vad jag ... 

F: När var det. När satt du på Kumla? 

L: Det är väl 1985, 1984/1985. 
F: Dom här kontakterna nu eller dom här uttalanden som Pincic gjorde var det 

nånting som Christer var med då eller var det bara Pincic som du .. ? 

L: Det var bara Pincic. 

F: Fanns det nånting från 

på dom här uttalanden 
Christers sida som tydde på att han ställde upp 

som Pincic gjorde? 

Nej, det vet jag inte men de pratade i verkstan där. 
Så snacket dom emellan gick då om hatet, om vi säger så? 
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F: Hur täta var dom här brevkontakterna som du nämnde med Baresic? 

L: Ja, han fick nåt brev .. vi brevväxlade, så brevväxlade han med en som heter 

Radovan, eller vad han heter. Men han satt först på Kumlafängelset sen blev 

han förflyttad till Hall eller om det kunde vara Österåker. Jag vet inte. 

F: Kommer du ihåg hur lång tid du satt tillsammans med dom här killarna, 

Christer och Baresic? 

L: Ja, vi har suttit i flera år. Jag satt tillsammans med Pincic när han 
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kom ifrån Bunkern och H ... först och där. Det var länge sen. Jag har väl känt 

Pincic i alla fall en två, tre år och var nära kamrat med honom. Jag var 

alltid tillsammans med honom ... . 

F: .. han uttala alltså hat mot .. . 

L: Ja, ett väldigt hat. Och så hade jag nånting, det var när den här u-båten 

gick upp på grundet, i Sverige ... sa han att Palme det var en stor spion, 

sa han. Han åkte väl till Sovjet ... . 

F: Hat du hört nåt snack om vapen och så vidare i de har diskussionerna 

mellan dig och Pincic eller dig och Pettersson? 

L: Nej. 

F: Ingenting? Inget vapenprat alls? 

L: Nej. 

F: Nämndes det heller ingenting om hur han skulle knäppas, som du sa? 

L: Ja, han skulle skjutas för han gjorde 

han .... han ska få en kula i sig. 

F: Och det verkade som han hade tillgång 

L: Ja, det tror jag. Det hade han säkert. 

F: Det var inget som han hade uttalat. 

Utan det är vad du tror? 

alltid si här och så och så sträckte 

till vapen? 

L: Ja. Han har pengar så det är fruktansvärt för att jag brukade ... jag 

tyckte det var roligt när han pratade, stött på han nån gång ... med Palme 

och så där och han blir alldeles .... 

F: Var Christer Pettersson närvarande vid dessa tillfällen eller hur fick ni? 

L: Nej, vi bodde inte i samma hus. Vi bodde i D-huset. Christer tror jag 

bodde på E-. Hade arbete på samma ställe. 
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F: Så han hörde detta snacket som Pincic höll på med, så det var Pincicsnack 
om detta? 

L: Ja, det var Pincic som var mest, som pratade mest om det här. Han pratade 

ju hela tiden på Palme .... så var 
de brevväxlade titt som tätt .... 

han väl en när kamrat till Baresic, så 

frimärket så jag tror att det är under 

samma ...• 
F: Vad jag frörstår, du kopplar ihop då det som hände med din vistelse på 

Kumla det var alltså då den här Pincic snack och hat om att Palme skulle 

skjutas då . 

L: Ja. 
F: Men du har alltså inte, vad jag förstår, • • t pa nago sätt hört Christer 

uttala sig på något sånt där utan han var med vid sidan om det där på 

nåt sätt eller gick inte han med Pinicic också? 
L: Nej. Vi bodde inte på samma utan det var nere i industrin det som de 

träffades ............ . 

f: Men du hade alltså inte några narmare kontakter med honom då. 
L: Nej. 

F: På verkstan hade du, vem träffade du på verkstan? 

L: Ja, båda två. 

F: Båda två? 
L: Ja. Sen hade vi .... 
F: Christer och Pincic? 

L: Ja, där på verkstan. Och sen var det den här. Jag vet inte om Pincic var 

där, men det var den här Bombmannen. 
F: Innan vi blev avbrutna här så kom vi in lite på Bombmannen också då som 

en tänkbar kompanjon till Pettersson. Vad har du för uppfattning där då? 

L: Den har jag ju lämnat tidigare. 

F: Det har du lämnat tidigare när du har, den här skrivelsen .... 

som du har gjort? 
L: Ja. Men det ......•.. 

F: Kommer d u ihåg när den här Pincic gick ut ifrån Kumla? 

L: Ja, det var väl -85 tror jag. 
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F: Och då åkte han alltså tillbaka till Jugoslavien? 

L: Ja. 
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F: Har du haft någon kontakt med honom efter det? 
L: Nej. Ingenting . 

F: Vet du • nagon som haft kontakt med honom? 
L: Nej. 
F: Nämnde han nånting om att han skulle återkomma? 

L: Ja, det gjorde han. Han skulle komma tillbaka. Det blev bara en transport 

hem och hit tillbaka igen. Han förflyttar sig alltid så han är aldrig 

på samma ställe. Han åker mest runt. 
F: Fick du klart för dig orsaken till, i så fall, varför han skulle åter

komma då? 
L: Nej. Det sa han aldrig. 
F: Så det hade ingenting att göra med det här hatet då mot Palme som de gick 

och uttalade stup i kvarten på kåken? 
L: Nej, det vet jag inte. Det sa han aldrig nånting om. 
F: Kan man säga att Pincic, Christer och Bombmannen skulle vara kapabla 

att gora nåt sånt här. 
L: Ja. 

F: Alla tre lika kapabla? 

L: Ja. Det tror jag. 

Så .... tänker på Pincic .... kan varann ...... . 
men alltså när han skulle döda så, där sa han aldrig helt öppet, där sa 
han till mig. Satt upp ett kort så brukade jag få honom ur obalans och 

därför började jag på och prata 

F: Är det nåt speciellt han rikta, av någon speciell anledning som han 

riktade hatet mot Palme. 

L: Han sa mest att han var spion sa han. Han ska dödas. Så sa han. 
F: Uppfattade du hans status ... vid det tillfället när, under den tiden ni satt? 
L: Ja, han var väldigt .. han var väldigt förbannad och det syntes på han. 

Han var riktigt förbannad ... han tog i så där och skrek som ... 
F: ��?818 o�Rtc�!�s�it då. 

L: Nej, Christer var aldrig med då för han bodde aldrig på samma .. 
F: Nej, men i verkstan var han med? 

L: Ja, i verkstan ja, men det var inte så farligt med ..... 
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L: Nej, utan det var mest på avdelningen det ..... 
Ja, det var på avdelningen man ...... en nära kamrat till honom. Han 
satt för, ja smuggling. Jag tror han var med .... en holländare och han 

pratar rent jugoslaviska ... men jag kommer inte ihåg vad han heter ..... 

. . . teater ... 

F: Var han med i det här teatergänget? 

L: Ja. 
men vad de pratade om vet jag inte för de pratade jugoslaviska ... 

Sldn9.8-3 
08 LOpOnde nr 

F: Jag vet inte om vi har, kanske vi har nämnt här, men bara för att återknyta 
då; just det här hatet nu som Pincic då gick och uttala som du hörde. 

Flck du nån uppfattning om vad det berodde på eller hade han det taskigt 

.. på nåt sätt vid något tillfälle och därför liksom har tagit, i och med 

att Palme var statsminister, att han var den yttre som var ansvarig för 
hans ... vad var det som gjorde? 

L: Ja, jag tror att det var Baresic som han tänkte på när han sa så och 

han var väldigt aggressiv Pincic. Det syntes på han. Han var väldigt 

hett humör och så där, bara skrek. Jag vart nästan skakad vet du. 
F: Så du uppfattar ilskan då, det var på grund av hur Baresic hade blivit 

behandlad. Det var ingenting som han själv, som du uppfattar det då, hade 
råkat ut för . 

0 

L: Nej, men det kommer nog ifrån Baresic tror jag. Jag vet, jag sa till honom 

en gång så här att, han var väl kroater. Jag sa det är ju sig likt. Ja, 

men kroater, det är skillnad i stigen ..  det var väldigt höga nivåer runt 

politiskt mord .... det var mer status ...... straff .. . 

F: : ... lite tidigare på hans sinnesstämning här också då, hur bedömer du, var han 
kapabel till att sätta det här i verket då, tycker du. 

L: Oh, ja. 

F: Direkt själv då, eller leja nån eller? 
L: Nej, det skulle han inte göra själv . 
F: Det tror du inte. 
L: Var väldigt stor, var han, ..... kraftig .... 
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f: I stora ordalag vad du har att säga om honom? 
L: Ja, det är det. 
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f: Det är inget ytterligare du kan tänka dig kommentera? 
Du kanske det anser bara vara en bagatell, men ändå, det kan vara av 
intresse. 

L: Nej, det har jag inte. Det är allt jag vet om . 

F: Förhöret avslutas kl. 09.30 

Göteborg som ovan 

Mats Nygren 
krinsp 

0 

Slon,9 84 
08 L0pnnde nr 

• 1fyUs ej om bla.nketten anvands .som fortsättning&b!a d .  !Ex 1: Till ong,nalpärm (i nr-följd) 


