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Pratckoll flort yid förhör med

§'IÅR§ISTEDT, Birgitta {Gio Petrö).

Förhöret hållet den 2311 1 1998 klockan

1720 i Stockholr"n.

Förhörsledare krinsp Egon Berger,

forhörsvittne krinsp Per Karlsan, båda

Rikskriminalpolisen.

[r

Birgitta Marmstedr kallas fortsåtsringsvis i Gio Petr*" Gio Perr6 underrättas

cm att forhöret ingår i utredningrn kring mordet på statsminister Olaf Palme .

Bakgrunden ti11 forhöre{, sarn for örrigt ingår i utredningen kring avsnittet

D4i4244, är att Gio Perr* {brklarat att ?ron vill ändra på tidigare {16

september 1994) lämnade uppgifter.

Till grund lor dagens forhör ligger uppgifterna i en promemoria från den2417

1998 med registreringsnurnmer DÅ18415. Av denna promemoria framgår att

Gio Perre den 1917 1998 skulle ha utsatts for hot från Alf Enerström. Polisut-

redning pågår i denna del.
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Aterkornmande till )A14244-9-a sidan 5 har lämnat uppgifter orn

mordveckailmordkrzä1 Ien.

Förhörsledaren

Perre

Ja Gio när du har haft mojlighet at läsa igenom de uppgifier som Alf

Andersson har lalat in vid förhöret som har hållits 1994 och som

gäiler just der-r l'rär mordveckan och kanske specielit mordkvällc-n, väd

är der for uppgilter som du vill fortydliga idag?

Jag vili lortydliga det här på mordkvällen, de t andra stärnmer bra

överens med alit det jag har uppgett tidigare. var r,id gick på

re staurangen och vad vi g;orde men det här med Jr'lozart och den här

filmen det vidtråller jag fortfarande att det har jag aldng hört talas om.

däremot var Alf och köpte några kuddar på e ftermiddagen på Otto

Dahiin som var snett emot Grand och han kom hem med en massa

kuddar och han har j:r berättat att det var er mycker mystisk man som

stod där och sa att den där filmen ska d:-: gå och se. gå dit i kväll, gå

dit i kvali och det har han b_erättat för mig och det har jag, men dei vel

jag ingenting orn. han bara kom hem med en massa kuddar och sen så

berättade han lor alia aldra att han skulle ha gått och sett den här

filmen sonr ha:dlar om Vozart, vi är::rycket musiklntresserade. nlen

vi har inte varit på bio pä 21 år och vi skulle aldrig gå på bio över

hur,rrd taget, därlör att vi i"rar den här gården och r i hade bamen

henrma och rnin enda tanke var hern, hem. hern, de: var
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jag har köpt ett litet smycket åt min dotter. som var där
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i Norberg ceh jag vill alltid hem till mina bam. det är det enda :*::r:

betyder r:ågonting ft:r mig men då blev d*1, x§: vi satt på der"r här

restaurangen, Klas på §örnet hette den tror jag, då bler. det §r sent

*rh ja-* ä: *erhöil kvällsrött så jag sa, ja då åker vi i mor-qcr: §itti r:ch

tiå glorde vi det och åkte hem. \rilken r'äg vi åkte heni det n:ix»: j;g

inte mrx vi hade den l:§r b1å bii*x *e§ ;sx så gick vi, jag gick och

lxde rnig, lor jag går alttid och lägger mig fore Ålf fbr i:an snarka: så

§-uktar:svå§ aeh då tänker man. att hinner man §or1na innun så

lanske ma: Jär sor,a cch det gjorde jag, jag gick och lg5§ ::rig r.id !q,
*e t brukar jag, minst, de I är r,älcligt bestämt att rtret var vi§ de n tielr§

jxg lade mig *ei:: han skulle sitta kvar och se på TV och jag somnade

och srx så r,4!!g§g ja§, ja .§y,*§:_§ någ*::: §yg, fcr jag tittade på

klaekan ach jag trerr kl*ellss sar halv *::. då sr§&al-irdö::rsn med

US:§§§, han hade"e: såx §är 1å:':g r*:n gi:§ t11] knäna, n:ork rock

ocl: en st§:§ssgpå_q§,qg-pg§q"rysåsoch så stod han där i dörren

oeh då. ja sa ingenting, jag §;rra lakrx§c ti1l r:eh tittade på klockan

*;ir tänkte vad k*x:iigt §r §a:-r ute så lrär dags och sen så soxnade jag

r». Sen vaknade jxg xirt i xxtten igen, r'id f-vratiden men då hade han

lagt sig tros xig oeh vi har er: sån här s:ar säng då. lcr att vi brukar

;ldrig ligg* i s::xnra säng ar:::ars när i:a:nen är xed men det här

rnirns.jag så r,'äl då *§rrr*:x -:;i sl.rullr ligga i samma rum erel': då

r"xknade "jag vi* §:* iger": cel: då snrög jag därifiån in i ett

ansränsande nirn så xtt jag :kxlle l'å :ola några timn:ar f'or a1! hax

:rarkade och p&:Isrsosrr': tidigt så ringer telelonen och då va: det

:rr1t Ii:):,'rl; rr.''] , t,r': .i11;:r],. :ill ( ),r,1' j',.r':'-' \..: -:. 1.t'lr'tl
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Ja det y§: §em då. Jag ville ju åka hem ...

Jag frrstår, då kan vi fo§s§§a där vi slutade.

Sen var det ju vätdig: §spr§rl den dagen med telefuser och allt vad

de1 var, det var, ja, :xar: §§ll på hela tids: och så där och sen åkte vi

till §ö§e så smårinsör:r ss§ *å fick ju in;e bamen gå i skola på stt

halvår, darftir han tr*d§s ås §et skulle bli någonting, nån skulle, dom

fick i:rle gå i skola..

Var §ax r§rld for någonting Ålf Enerström?

Ja han har varit rädd hela tiden och även då, r,arfbr skulle inle dom få

gå i skolas och han har hela tiden varit rädd fbr någc:rting ceh flbr

några oc! vi fär ju aldrig ringa på oppen telefon, det ska all§d

smss§ts§, han ringer alla s§:x,ål m.§d en radio på flera mil utanflir

Sölje § d§: r'i bor och de: är rnycket med alltihopa.

Om vi återgår till kvål1en n§r du vaknade, den 28:e, det höll ju på att

bli 1:a rnars då, fanns §el någr:n, §a:: sa att ha;: §xde varit ute och

gicrt::ågr::::ting, fanns det något fog {br att han skulle ha kunnat göra

någo;ting?

Ja han sa §at han hade varit ute och lagt på bilen men det kan inte

stär§:å när jag tänker efter nu, därför an den bilen den går ju ut

irl*ckan 1800 d&.

Jaha. alltså att dr: var lördagsslä::rg1.
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Var det lördag, jag minns inte om...

Jag tåinkte att om det var sä du menade, att du inte behövde betala.

Nej man behöver inte betala efter 1800, varför skulle han då gå ut och

lagga på bilen.

För det var det skälet han sa?

Ja det var det.

Kan du tänka dig något annat skät till att han skulle kla sig och gå ut

nattetid? Ni har ingen hund eller så som behöver rastas?

Nej det har vi inte.

Brukade han gä ut så här på kvallarna och ta ensliga promenader?

Nej, han är ingen sån som promenerar men han går i container och

rotar efter saker som han bär upp men då har han inte sådana-kläder

på sig, då har han overall, han älskar att plocka hem trasiga dörrar och

element och sådana saker men jag kan inte tänka mig att han skulle gå

ut just då.

Den här kvällen var han lite mer finklädd då om.man uttrycker sig så?

Ja det var en stor, mörk rock han hade som gick till knåina när han

stod där.

Och en pälsmössa? ..

Ja men jag undrar om det är någon organisation eller någonting när

allting är så fruktansvärt hemligt som det har varit de här åren, han

har varit som frirbytt sen -86 i nerver och med telefonsamtal och

mystiskt, mystiskt och jag ffir aldrig veta någonting och så var det så

enofina summor med pengar som kommer ifrån, om det är någon

organisation bakom....

Du har undrat över det?
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Det har jag undrat över.

Kan du ha någon uppfattning om vilka pengar det är frågan om, om

det är miljoner eller?

Ja det är miljoner det är det, det är 700000 varje gäng....miljoner och
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Har han själv lämnat någon förklaring till var de här pengarna

kommer ifrän?

Ja de kommer från utlandssvenskar som vill flytta hem som vill störta

regeringen därför att de vill ha en borglig regering och de kan inte

komma hem forrän den här regeringen är störtad och han har ju en

armd som han säger, som är hans folk... som fuälper honorn i hela

väriden och Sverige och han är den som sfyr Sverige och alla lyder

honom och han är den som s[rr, det är han som styr Sverige och det

vet alla kloka människor som han säger

De här funderingarna som han har omkring politiken har det

kulminerat då på senare tid eller senare år eller hur skall mån..

Det blir värre.och värre fycker jag, absolut, alltin-s som har med

honom och hans våldsamheter och hans galna ideer och det han

skriver också, det kulminer.ar, det blir värre och värre och det blir

farligare och farligare att leva med honom, han säger ju också när,

istället for att gå in tiil mig, så slår han in dörren med foten, så rusar

jag upp och skulle ta emot dörren, så här niira, då hade jag dött den

gången, for han åir våldsam och farlig för mig och for barnen och

hotar hela tiden, han har många gånger hotat mig. att jag skall märka

dig och du ska inte leva och sånt där.
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lnnln vi kr:m in på lörh§ret, ::lär vi prata§e *;x andra saker, det som

båride uppe i Sö§e den I 9 juli. då ber§tlaele du bl.a. att han har y§;)§§.

kanske rent sv, xtl han in::e§ar våssn dår som han inte har lier»s §r.

Jag vrt jr"r att §an lrapea, nrånga ysss§, vi har halt hängande i i:ralle n

va:k*rt så där i xå:ga år men jxg vrt ja inte r.ael haa. jag kan aldrig

fråga honom någonting. hö::ru du l':*r du n&g*x }i;ens, då blir han arg

på xig.." }§gger mi3 i och msn då har han g§mt alia vapen på otrika

ställ*x på vinden i:cl-: x»d*r §ossbottnar på s§rsri: år *e§ då när

llr: i:,':l lir: r. :llil. 1l:::l !.,r)l'!ia L:ti ir.i:

q,

(J
sluk r:ch då tog polisen in mig i §ilen

r:r1"r frågxde §ar lan vapen. ja sx j;:g §r det r,isste jag ju a§ §xx harie

och men jag §x§* jx inte tänkte p§ §:t här n:ed liceas, jag vel ait hxn

l:.lrl. r:: :j.\-:.:]': 1:llla:l rrall :itl llil:-'.1 :l: ij;::'l :l'1,:l ir;, *eh

.: .,'-.: :-'. i-.,)l 'i::-.:ll tr,-l:'it,:: ilt:::i:'..1';:1 1.,,::la::..1:1.1.,.: l.l.:-.. rr.;, ii,-;

,'x'*- de vaper:. utont några son: de ringcle,

ri:':g§* tilt xig se:r och fi&gade....höm.r dx §xr *x:agit n:ed det där

ge r,äret. rJet där. drt §: i»tc rlet första man gör ::år man i:r1i: r"rts1ängd

ått t& med sig ett grvär ss jä§" utan han har ett vapcs klxr *eh det var

I
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att det var tarligt att gå in eftersom han hade ett vapcn, så att det är crr

mycket, rnycket farlig man, rnycket farlig och m1'cket sjuk,

Per Karisson har ea fråga.

Om vr går trllbaka lill den 28 lebruari 1986, ni bodde alltså påI
kommer du ihåg vilket gatunummer'i

! Oet är samma vi har nu.

Ni hade lämnat den här restaurangen. Klas på ilörnet, som du näi':rnde

tidigare då, när korn ni hen:?

Ja, ålta, halv nio någonting men det kommer jag inte exakt ihåg men

det var vid den tiden det var, vi yar hemn":a en kr:rt stund innan dc här

nyhetema eller var det var klockan tio då, så åtta och trettro då kom vi

hem.

Del var ingen mer i erat sällskap?

Nej.

Ni var ensamma?

Ja vi var ensamnra.

Som kora hem till lågenheten.

Ja.
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K: Du har bcrättat lite or,r vapen, hur var det då den 2E iebruarl -E6. hadc

han tillgång ti:1 vapen då?

K:

Ja en pistol hade han i Stockholm, det har han alitid hait.

Var i Stockholm?

Var, rnenar du i lägenheten?

K: \iar det påIhan hade vapnet. en pistol?

Ja det har han. I{an hade.ett par gevär och då finns h'ar, det har jag

sagl dll poliscn, det sa jag tidigt att de här vapnen finns i Sö1je och det
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står två vapen i ett brunt rum bakom gardinen i ett brunt rum på 
-

och det har de inte brytt si-q om att gå in och hämta.

K: Det som fanns då den 28 fcbruari -86 i lägenheten påJ
det var all:så en pistol cch ...

K:

Två ger,är.

Två ger,är.

Dom har stått där allnd bakom så där.

Del fanns inga tler vapen som du kan dra dig tilt minnes i lägenheten'?

Nej, pistolen vet iag inte var han hade men den har han haft där i alla

år lor säke Lirels skulle och sä där.

Hade han tiilgång rill någon revoiver vid den här tidpunkten?

Nej... pistol eller....

Vet du skilinaden på pistol och revolver?

Nej det vel jag inte,

Kan du beskriva hur den här pistolcn sorn du kallar dct för...

Nej den har jag inte sett.

Hur vet du att.de ! far-r:rs cn sådan i lägenlietern?

Därfor att hölsrret har jag selt cch han har berätlal att han har pistole n

men jas \/et inte om han hat visat mig den någon gång men han ietade

efter den här han hade slagit min dotter så här f:uktansvärt. då sprang

han och letade efter pistolen eller revolvem.

Men är du ör,er" är du klar ör,er att det fanns en pistol som du säger i

1ägenheten?

Ja det har det funnits och det lar han berättat for mis om al1 han är så

stolt över att han har en den där.

lVIen du lar inte sett den? Du såg aldrig pistolen?
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Nei inte vad jag rninns...

Hade han gömställen i lägenheten'i

Ja, ohja det har han. han gömmer saker, pengar och sånt, han bryter

upp golvplankor och man.... hör du det bankar...

Hur var det vid fanns det gömstäl1en i 1ägenheten?
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f)et är så här att det är en stor, det är 6 run'i, det är en 3ättevåning och

yi är inte tillåtna att gå in i de rummen, vi har bara ett rum som vi får

r,araiochdår,ardet:rumochsår,ardetkÖket,såa]lade

alrdra dörrama är låsta och vi iär absolut inte gå in där-, ingen av oss

Iär gå irr i tlc andra runlnlen...

Han kan ha haft giimställen eller det finns gömstälien i lägenheten?

.la om ni skullc gå in där så skulle ni fä en chock därlöi att a1la

Stockholms containergrejer ligger där. så där kan man gömma precis

vad som helst, alltså från golv till tak är element, toaletter, dörrar, det

är plankor, det är allt...

Hur är det med källar- eiler vindskontor?

Det skulle han aldrig lämla någonting i lor han tillhör. han är lor

misstär:ksam mol alla, där fick vi aldrig ha någonting I lor han tror att

alla stjä1 av hononr.

Sammaafattningsvis då. vad j ag har förstån, så har du hört att han har

nännt och sagt att han har tiligång eller vid den här tidpunkten i alla

iall. tillgång till en pistol som du kallar dei. men du liar inte sett den

pistolen?

Nej lren jag har sett hölstet och det är gar-rska ston så här och jag

kon:mer inte ihåg om.jag har setl den, det kan jag ha gort n1cn...

Men du lrar ingen klar n'rinlesbild av det i sådana fall?
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Nej, det är i alla fall en större...hölstret är så här stort och det ligger...

Kan han någonting om vapen?

Ja han var duktig att skjuta i det militära.

Säger han pistol eller säger han revolver?

Det minns jag inte, det har jag inte tänkt på.

Nej det florstår jag.

Jag trodde det var samma sak.

Ja jag förstår. Någon mer fråga.

Han s§uter ju mycket kajor hemrna, han är väldigt duktig för han kan

fä två i ett skott, sä att.. , '

Nej jag har inget mer.

Förhöret avslutas klockan 1755. Tillfrågad uppger Gio Petrd att hon

godkänner förhöret i det skick det föreligger, aft det kan skrivas ut

utan att hon dessflorinnan lyssnar igenom bandet.
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