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Protokoll fört vid förhör med sjukpen

sionären HÖRKER, Bernt Olof Preben f. 301120-

0171, bor Höstg 20,III, 126 37 Hägersten, 

tfn: 08 - 19 31 25. 

Saknar anställning. 

Förhöret hållet den 7 december 1988 

i rikskriminalens lokaler, Kungsholms

gatan 37, 7 tr, med början kl. 10.05. 

Förhörsledare: Krinsp Thure Nässen 

Förhörsvittne: Ej tillgängligt 

HÖrker kommer i fortsättningen att kallas för Olle i förhöret. 

Olle underrättades om att förhöret med honom ingår i utredningen av mordet 

på Olof Palme, eftersom hans namn dykt upp under utredningens gång. 

Vidare underrättas Olle om att anledningen till att hans namn dykt upp beror 

på att han hö.sten 1986 skulle ha hyrt en lägenhet ute i Rotebro. 

Olle uppger då  att han lärde känna Kr.ister på kriminalvårdsanstalten Hageby. 

De spelade kort tillsammans och unde r denna samvaro så började Olle prata om 

sin förestående frigivning. Han nämnde då för Krister att han saknade bo

stad. Krister erbjöd sig då att låna ut sin lägenhet på Kung Hans Väg 35 i 

Rotebro till Olle. Denne accepterade Kristemerbjudande om lägenheten och 

erhöll nycklarna av Krister i samband med sin frigivning. Vad Olle kunde för

stå hade Krister haft nycklarna förvarade på anstalten från sin ankomst dit . 

Olle erinrar sig nu att han inställde sig på fångvårdsanstalten Hageby någon 

gång under sommaren 1986 för att avtjäna ett sex månaders gammal straff, som 

han ådömts för häleriförseelse och olovliga körningar. 

Olle tillfrågas nu om han pratade om mordet på Olof Palme med Krister någon 

gång. Olle uppger nu att han icke pratade med Krj.ster om mordet på Olof Palme 

och anledningen till detta säger Olle att det beror på att Krister hade 
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nazistiska sympatier, så han kände inte för att prata om mordet med Krister. 

Däremot diskuterades mordet bland de övriga intagna och där deltog även Olle 

i diskussionerna om vem som kunde vara gärningsman eller vem som låg bakom 
mordet. Under diskussionerna om mordet så var nog de flesta inne på att det 

var, som Olle säger, någon outsider, eller ensamvarg som gjort det brutala 
dådet. 

Krister deltog dock ej i dessa diskussioner och Krister var då ibland "åhörare" 

och då började han tala om hur den här så kallade "Bombmannen" misshandlats 

av samhället av de rättsvårdande myndigheterna. Krister ansåg nämligen att 

den så kallade "Tenstamannen" som omkom vid en explosion var den skyldige, 
men Olle säger, det var så omfattande så han hade inte lust att höra på Kristers 

utläggningar angående detta ärende. Krister hade vidare för Olle omtalat att 

det var polisen som låg bakom att den så kallade "Tenstamannen" omkom vid en 

explosion. Han var helt säker på att det var polisen som arrangerat explosionen. 

Olle ansåg vidare att Krister hade ett sådant ojämnt humör så honom disku
terade man inte gärna emot. Bland de intagna diskuterades väl Krister någon 
gång och det framskymtade då säger Olle, att man inte riktigt visste var man 

hade Krister och det 
mordet 

viskades eller pratades tyst om att han kunde känna till 
Det var väl ingen som direkt trodde att Krister var någonting om 

den skyldige men många bland de intagna hade den uppfattningen att Krister 
hade ett finger med i mordet på Olof Palme. Han kan dock närmare icke erinra 

sig hur diskussionerna om detta gick, utan han säger bara att de pratade 
sins emellan om Krister. 

Olle, som själv inte är särskilt politiskt intresserad, pratade, som han tidigare 
nämnt, icke politik med Krister, men hans uppfattning är att Krister hade 
nazistiska sympatier. Detta grundar han bland annat på att Krister vid 
några tillfällen ansåg att den svenska rasen skulle vara ren. Den skulle hållas 

ren och inte blandas med en massa olika raser . 

Olle uppger att han frigavs någon månad före julen 1986 _och i samband med sin 

frigivning flyttade han in på Kung Hans Väg 35, i Kristers lägenhet. 
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Olle och hans sambo, Mari Niskanen, flyttade då in i lägenheten. l!..ägenheten 

bestod av hal], kök, badrum och ett stort vardagsrum. Olle fick den uppfatt

ningen när han första gånge�al lägenheten, att det var något slags kontor som 
han hyrt. Papper, skrivmaskin, räknesnurra fanns i lägenheten. Lägenheten var 
som han säger spartanskt möblerad. Däremot fanns det gott om böcker där. 
Dessa låg slängda lite här och där och detsamma var det med papper och brev 

som låg där. Det var, som Olle säger, lite sterilt i lägenheten och på väggarna 

fanns det målat eller ritat symboler som "lutade" åt det nazistiska hållet. 

Det fanns även skrivet på väggarna och vad han i dag kommer ihåg så var det 

meningar som tydde på att den svenska rasen skulle hållas ren från inbland

ning av andra raser. 

Olle tillfrågades här om han såg några vapen i samband med att han flyttade in 
i Kristers lägenhet. Han uppger då att några vapen anträffade de icke under 
städningen av lägenheten, men däremot anträffades under städningen fyra, 

eller fem pistol/revolverpatroner. Patronerna var oanvända. Däremot an

träffade han och hans sambo icke några tomhylsor. Olle beskriver ammunitionen 

som de anträffade mellan 2½ - 3 cm lång. Han meter upp längden på patronerna 
på en linjal hos förhörsledaren. Patronerna 

en låda, om det var en skrivbordslåda eller 

anträffades på pe111Stä.llet samt i 
ej kommer Olle inte 

tror att det var i någon skrivbordslåda. Han kan ej säga vilken 
ihåg, men han 

kaliber 
patronerna var av. Ammunitionen slängdes sedan. Under städningen såg de 
inga vapen och ej heller några yxor eller liknande. 

Däremot fanns det gott om vanliga verktyg i lägenheten. 

Olle och hans sambo har inga besök, förutom att Ove Sjöberg vid ett tillfälle 

var och hämtade Olle i lägenheten. Olle skulle nämligen åka in till stan. 
Han kan icke erinra sig några andra besök än det som Ove Sjöberg gjorde vid 
ett tillfälle. 

Olle tror att han bodde i Kristers lägenhet två till tre månader och under 

den tidsperioden ringde Krister några gånger och hörde sig för hur de hade 

det. Olle tillfrågades om han någon gång besökte de till lägenheten hörande 

: förråden. Han uppger att han icke besökte vare sig något källar- eller vindsförråd. 
: 0 
i 
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I samband med frigivningen ringde Krister till Olle någon dag för,e densamma 

och uppgav atli: han nu skulle friges, varför Olle och hans sambo v.ar tvungna 

att flytta från lägenheten. Olle och hans sambo flyttade från lägenheten och 

i samband med flyttningen så överlämnade han nycklarna till grannen, så av 

den anledningen träffade han inte Krister i samband med att denne frigavs . 

Olle tillfrågades om han vid något tillfälle varit i "delo" med Krister. Han 

uppger att så icke varit fallet. 

Han har icke pratat med Krister sedan han flyttade från lägenheten och vill, 

som han säger, heller icke ha någon kontakt med honom. 

Olle tillägger här att han betraktar Krister som en farlig person och därför 

inte vill ha någonting med honom att göra. Han anser honom fullt kapabel att 

ta livet av en människa. Därefter tillägger han; "ja, han är fullt kapabel till 

det, det går inte att komma i från", som han säger. 

Olle tillfrågades om Krister vid något tillfälle berättat vad han gjorde den 28 

februari 1986 på kvällen. Olle uppger att Krister aldrig pratat med honom om 

den kvällen eller vad han gjorde då. Han har aldrig heller hört honom prata 

om att han skulle ha hörts under utredningen av Palmemordet. Olle uppger 

nu att han inte kan erinra sig någonting mer om vad som hände i samband med 

att han lärde känna Krister. Han har heller ingen kännedom om något som kan vara 

till hjälp för lösningen av mordet på Olof Palme. Han kommer dock att fundera 

lite grann och kommer han på någonting nytt så skall han omedelbart höra 

av sig till förhörsledaren. 

Förhöret övergår nu i konferensform. 

F: Ja, Olle du har hört vad jag har dikterat in på bandet? 

0: Ja. 

F: Godkänner du bandet som det är eller vill du ha det uppspelat? 

0: Jag godkänner det som det är. 

0 
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Innan Olle lämnar förhörsrummet vill han berätta att Krister pratade mycket 
om vapen och visade stort intresse för olika vapen, men Olle säger, "jag såg 

dock inga vapen hos honom inne på anstalten". Olle tillägger att det under 

dessa diskussioner framkom att Krister var kunnig när det gällde vapen. Han 

fick, som han säger, den känslan under diskussionerna. 

Olle vet ej var Krister får sina vapen ifrån, men han fick en bestämd känsla 

av att han hade tillgång till vapen . 

F: Ja, Olle du har hört vad jag har dikterat in nu. Godkänner du 

det indikterade bandet, med tilläggen som är gjorda? 

0: Ja, jag godkänner det. 
F: Och vill du ha de här sista meningarna uppspelade för dig? 

0: Nej, det är inte nödvändigt. 

van 

krinsp 

0 
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