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Protokoll fört vid förhör med taxiföraren 

KJELLSTRÖM, Lars 8erne f. 510615-2571, bor 

Häggviksvägen 11, 191 50 Sollentuna, 

tfn: 08 - 96 87 91. 

Anställning: Egen företagare under bo

stadsadressen. 

Förhöret hållet i den hördes bostad ons-
dagen den 14 december 1988 med början kl. 19.55. 

Förhörsledare: Krinsp Thure Nässen och 

Thomas Carlsson . 
övriga närvarande: Sigrid Braa, "sambo"med 

den hörde. 

Kjellström kommer att fortsättningsvis i förhöret att kallas för Lasse. 

Lasse har under dagen hört av SLg vid flera tillfällen till Palmeutredn1ngen. 

Hans kontakt med krinsp Nässen, vilken tidi.gare har hört honom i ärendet. 

Lasse var angelägen att få komplettera till tidigare förhör gjorda under 
1988. 

Lasse uppger följande: 

Under tiden för Palmemordet, februari/mars 1986, hade $pinnars sin adress 

hos Lasse. Spinnars bodde dock hos Christer Pettersson under adress Kung Hans 

Väg 35 i Sollentuna. Att Spinnars hade sin adress hos Lasse berodde på att 

Christer snodde Spinnars utbetalningar. Tidpunkten för $pinnars c/o-adress hos 
Lasse var viritern 1985/86 till sommaren (maj,juni) 1986. 

Lasse berättar om en händelse som inträffade omkring en månad till månader 

efter mordet på Olof Palme. Det var en kväll som $pinnars besökte Lasse i 
bostaden. Att det var kväll, kommer Lasse ihåg och säger att han arbetade under 

tiden på dagarna. Därför måste det ha varit på kvällen. Lasse var vid till-

fället ensam hemma då Spinnars kom på besök. Vid den aktuella kvällen var $pinnars 

påverkad av troligtvis alkohol. 
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Lasse var själv nykter vid tillfället. Spinnars berättade mycket om Christer, 
om hur tuff och duktig Christer var. Enligt Lasse så var det som att Spinnars 
verkligen beundrade Christer för dennes leverne. 

I samband med att Spinnars berättade om Christer sade Spinnars följande 

till Lasse: 

Förhöret övergår nu i konferensform och Lasse säger med egna ord hur Spinnars 

omtalade följande: 

Förhörsledare 

Lasse 

F 

L 

L. 
F. 

L. 

F. 

L. 
f. 

L . 

Ulf sa att Christer hade pistolen som dödade Olof Palme hemma hos sig. 

Sa han det spontant eller diskuterade ni Palmemordet? 

Han sa det spontant. 
Sa han pistol eller revolver eller skjutvapen7 

Han sa att det var en pistol. 
Trodde du då på Spinnars? 

Nej, det gjorde jag inte, jag brukade-, inte tro på allt vad han sa. 

f. 

L . 

Men nu hai:: det-, har du tänkt om och tror mer på vad han sa, är det riktigt? 
Ja, det stämmer ju med vad som har hänt .....•.. vad jag själv tror också. 

F. Diskuterade ni något mer kring vapnet och Palmemordet vid tillfället du och 

Spinnars? 

L. Nej, han bar-saså 

Förhöret övergår nu i indiktering igen. 

Lasse berättar att sista gången som han förhördes så hade han efter förhöret 

tänkt på händelsen som vi nyss har redogjort för. Han hade dock inte kommit ihåg 
detta under själva förhöret utan kom att tänka på detta när han hade kommit hem 

till 

(!)ade 

bostaden. Lasse rättar sig nu och säger ett par dagar efter det att han 

kommit från förhöret. Lasse 
· ·· säger vidare att det låg liksom i bakhuvudet 

J�·-
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och malde och kom inte fram förrän efter ett par dagar. Lasse tillfrågas om han då 

ringde och sö�te l\lässen och han svarade då att det gjorde han inte och han 

tänkte inte göra det då vid den tidpunkten. 

Lasse tillfrågas om han omtalade detta för att han vill hämnas på Spinnars på 

något sätt eller om de har några oegentligheter sig emellan. På detta svarade Lasse 

att det är absolut inte någon ........ eller något hämndbegär från Lasses sida 

utan Lasse säger detta som ren information . 

Förhöret övergår nu i konferansform. 

F. Ja, Lasse du har hört vad jag har dikterat in på bandet, godkänner du det som 

det är eller vill du ha det återuppspelat för dig? 
L. Nej, jag godkänner det. 
F. Då avslutar vi förhöret klockan 20.25. 

Häggvik som ovan 

Tomas Carlsson 

l<rinsp 

0 
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