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Arteaga har till anstaltsche fen uppgivit att han haft kontakt med Krister 
Petter.ssan vilken Arteaga förmodar är aktuell i utredningen om mordet pa 
Olof Palme. 

Arteaga hörs där för om hans kontakter med Krister Pettersson. Förhöret be-
gärt av krinsp Gunnar Johansson, tikskrim. 

• Arteaga informeras om anledningen till förhöret och han berättar därpå. 

I slutet av 1979 satt Arteaoa • anstalten Hall. Där umgicks han varje ea 
Otv- vecka mec:I en kvinna som hette Motzi Eklund. Denna kvinna hade varit ihoe 

.� 
med Kröscher. Båda had� dömts för kidna.eeningsförsöket mot Anna-Greta 
Leijon. 

;g När Krister Pettersson, som satt på samma avdelning som Arteaga, fick veta ; att Arteaga träffade Motzi, varit med • stor grej kidnappnings-
j 

som om en sa som 
försöket, korn Pettersson och ville erata med Arteaga om detta. .. 

Pettersson tyckte det var spännande och han pratade flera dagar om detta. 
• Pettersson började även prata om Gunnar Sträng och Olof Palme. Han sade s 
• bl a att han visste var de bodde. 
� 
� 
� Pettersson pratade även om andra höga politiker men Arteaga kommer ej ihåg 

vilka. 

il 
0 � Pettersson talade om att han tyckte illa om Palme men han uttalade dock icke . --· .. .  
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något direkt hot, i varje fall inte som Arteaga minns. 

Arteaga uppfattade Petterssons prat som om denne ville skryta och som hans 
kunskaper skulle kunna användas vid ett senare attentat. 

Arteaga brydde sig inte om Petterssons prat. 

1981 eller 1982 träffade Arteaga åter Krister Pettersson. Nu satt de båda 
på anstalten Kumla. 

Arteaga tyckte att Pettersson hade förändrats till det sämre. Pettersson 
hade blivit mera aggressiv och hatisk . 

Arteaga hade från Kumla skrivit brev till en tidning om knarket på anstalten. 
För detta kallade Pettersson honom "jävla tjallare". 

Arteaga hade redan på Hall av en medfånge fått höra att Pettersson var livs
farlig. Pettersson skulle ha rånat folk på knark och pengar genom att hugga 
ned dom eller misshandla dom på annat sätt. Pettersson skulle vara bra på 
att skugga och följa efter folk. 

Arteaga uppfattade Pettersson som psykiskt sjuk, men inte dum. De flesta 
medfångar var rädda för Pettersson. 

Uppgiften att Arteaga skulle ha fått brev från Krister Pettersson om Olof 
Palme är en missuppfattning. Något sådant har ej fötekommit. 

Anledningen till att Arteaga nu kopplat ihop Krister Pettersson med den an
hållne 41-åringen är att han först nu fått läsa att Palmemördaren hade en 
"haltande" gång och en stirrande blick. Dessutom att den misstänkte tidigare 
skulle ha huggit ned folk med en bajonett. Detta stämmer på Pettersson 
förutom att även beskrivningen av utseendet stämmer . 

Arteaga har under de månader han bott intill Pettersson även lagt märke till 
att Pettersson ofta iakttar andra människor. 

Arteaga påpekar att han bott ihop på anstalt med Pettersson i flera månader 

och detta motsvarar förmodligen flera års normal bekantskap ute i det fria . 
Arteaga vill mena att han under denna tid lärt känna Pettersson och han anser 

honom inte psykiskt frisk utan närmast som en psykopat. Arteaga håller det 
för mycket troligt att en person som Krister Pettersson skulle ha kunnat 
mörda Palme. Däremot säger inte Arteaga att Pettersson skulle ha gjort detta. 

Arteaga tycker inte det är konstigt att en person som Pettersson skulle ha 
kunnat hålla tyst under dessa år om mor-det. Han tycker inte heller det är 

konstigt att han nekar till anklagelse�. Dessa saker ligger helt i linje med 
den uppfattning Arteaga fått om Pettersson. 

Arteaga har alltså träffat Krister Pettersson vid två tillfällen, på an
stalterna Hall och Kumla. Någon som helst kontakt på utsidan murarna har 

inte Arteaga haft med Pettersson. 

Förhöret avslutat 14.05. förhöret intalat i den hördes närvaro och lämnat 
utan erinran. 

Umeå som ovan. 

9/---
Pecca Stenvall 
Krinsp 

788 


