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Protokoll fört vid förhör med pensionären 

PETTERSSON, Carl Gustav Christer 

f. 470423-1093. Förhöret hållet i RK-A2:s 

lokaler på Kungsholmsgatan 37, Stockholm, 

1989-04-03 med början klockan 14.05. 

Förhörsledare: Krkom Jerker Söderblom och 

krinsp Ingvar Kjellvås. 
Pettersson biträdes under förhöret av 
advokat Arne Liljeros . 
I övrigt närvarar biträdande förundersök

ningsledare Jörgen Almblad. 

Förhöret indikteras på band. 

Anledningen till förhöret är att Christer Pettersson skall redogöra för �gande

rättsförhållandena pli vissa av de föremål som beslagtagits i samband med hus

rannsakan 1988-12-14. Beslagen har företagits i Petterssons lägenhet på 

Kung Hans Väg 35 A i Sollentuna och i Petterssons bankfack, SE-Banken, 

Sollentuna centrum. 

Beslagsliggarnummer 0103-9502-52-88 
Postens id-kort på Andersson, Bo Gustaf Göran f. 431103-1696. 

•1 
Beträffande innehavet av detta id-kort så säger Pettersson att Bo Andersson 

är en bekant till honom och sannolikt i december 19B7 så var Andersson på 

besök hos Pettersson. Vid detta tillfälle så kvarlämnade Andersson detta id-
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kort i Petterssons lägenhet. 

Beslagsliggarnummer 0103-9502-58-88 

PK-uttagninqsblanketter utställd på Ulf Håkansson f. 410922-4354 och ett id-kort 

utställt på samma person. 

Beträffande detta säger Pettersson att Ulf Håkansson bodde hemma hos honom 

! under hösten 19B5 och i samband med att Håkansson lämnade Christers lägen-
� 0 
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het så blev också detta föremål tillsammans med andra föremål kvar hemma 
hos Pettersson. 

Beslagsliggarnummer 0103-9502-59-88 
Postens id-kort utfärdat på Stjärnstedt, Roland f. 460513-0691. 

Beträffande detta id-kort så säger Pettersson att det härrör från någon stöld 

ifrån Sollentuna centrum. Stölden lär enligt Pettersson ha ägt rum för ett 

par tre år sedan. Sannolikt har det varit som så att de har suttit i ett 

gäng och supit och någon har tagit ifrån Stjärnfeldt honom hans plånbok 
och på något sätt så har Stjärnfeldts identitetskort hamnat hemma hos Pettersson. 

Pettersson säger att det kan ha varit han som ensam har förövat stölden men 

det kan också ha varit någon annan av suparkompisarna som har förövat stölden. 

Beträffande innehavet så säger Pettersson på fråga att han icke motsätter 

sig att id-kortet återlämnas till rätta ägaren. 

lä !O'll:. 
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Postens id-kort utfärdat på Hyldig, Ole f. 551201-9315. 

Beträffande innehavet av detta identitetskort så säger Pettersson att han 

sannolikt för ett par tre år sedan träffade Hyldig på pendeltåg och i samband 

med detta så vid ett tillfälle när Hyldig hade rest sig upp och varit och 

pratat med några andra personer så låg plånboken kvar på sätet. Pettersson till
grep då Hyldigs plånbok och det är orsaken till varför han har identitets

kortet i sin bostad. 

På direkt fråga säger Pettersson att han motsätter sig icke att identitets

kortet återlämnas till Hyldig. 

Beslagsliggarnummer 01013-9502-90-88 

Stämpel tillhörig SL. 

Beträffande den stämpel så säger Pettersson att den härrör sannolikt från 

någon stöld och vad han kan erinra sig så är det 

O som har utfört stölden och sedan lämnat stämpeln 

• tfytls oj om bl:tnkcuen används som fonsattn1ngsblad. 
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Pettersson motsätter sig icke att stämpeln återlämnas till rättmätige ägare 

eller att den förverkas. 

Beslagsliggarnummer 0103-9502-91-88 

Stämpel märkt Sollentuna 2 . 

säger Christer att för 

vid Arbetsförmedlingen 

ett pa1' tre år sedan 

i Sollentuna. 
Beträffande denna stämpel så 

har han själv tillgripit den 
Christer motsätter sig icke 
eller att den förverkas. 

att stämpeln återlämnas till rättmätige ägare 

Beslagsliggarnummer 0103-9502-92-88 
Pärlhalsband med vita pärlor, cirka 1 meters längd. 

Enligt Christer så är det något han har ärvt efter sin moder. 

Bouppteckningen efter Petterssons mor förrättades 1973. 

Beslagsliggarnummer 0103-9533-4-88 
En portfölj med diverse innehåll anträffad i Petterssons bankfack. 

sa 

Efter genomgång av innehållet i portföljen så har det framkommit att åtta 

stycken stämplar som bortsorterats har på olika sätt tillgripits av Pettersson 

och han motsätter sig icke att stämplarna återlämnas till rättmätiga ägare 

eller att stämplarna förverkas. Dessutom så finns det en stycken portmonnä 

innehållande diverse smycken av sannolikt obetydligt värde och Pettersson 

har förklarat innehavet med att någon person har överlämnat smyckena till 

honom i Sollentuna centrum för försäljning och att de efter det ta har hamnat 

i hans bankfack. Pettersson motsätter sig icke att smyckena och portmonnän 
förverkas. 

Beslagsliggarnummer 0103-9533-5-88 

En stycken tavla signerad O Olsson. 

Enligt Pettersson så har han ärvt den efter sin farfar 1970. 
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Pettersson önskar icke ta del av det indikterade förhöret utan godkänner det 

i sin helhet . 

krkorn 
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