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Protokoll fört vid förhör med sjuk

pensionären HÖRKER, Bernt Olov Preben 

f. 301120-0171, bor Hästgatan 20, 3 tr., 

162 37 Hägersten, tfn: 08 - 19 31 25. 

Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler 

den 13 december 1988 med början kl. 11 . 50 . 

Förhörsledare: Krinsp Thure Nässen 

Förhörsvittne: Ej tillgängligt 

Hörker , som i fortsättningen kommer att kallas för Olle, underrättades 

om att förhöret är ett kompletteringsförhör med anledning av att han hördes 

den 7 december 1988. Han underrättades vidare om att förhöret ingår i ut

redningen kring mordet på Olof Palme. 

Olle tillfrågades i vilket samband som Christer började prata om Bomb-

mannen i samband med diskussionerna kring mordet på Olof Palme. Han uppger 

då att det i samband med att de intagna läste dagens tidningar så speku

lerades det mycket om eventuell gärningsman. Diskussionerna kunde vara ganska 

ivriga bland de intagna och Olle säger att man hade väl både den ena och den 

andra åsikten om vem som kunde vara gärningsman. Hans personliga uppfatt

ning är att det var en ensamvarg som kunde ligga bakom mordet. 

I samband med dessa diskussioner var även Christer närvarande. Under dessa 

diskussioner började han bland annat att prata om den så kallade Bombmannen 

och jämförde då den så kallade popstjärnan som skulle ha suttit anhållen 

eller varit misstänkt för mordet. Christer ansåg nämligen att den så kallade 

popstjärnan var lika illa behandlad av de rättsvårdande myndigheterna som 

Bombmannen hade blivit. Christer deltog dock icke i dessa spekulationer utan 

Olle säger att han höll sig avvaktande och hade inga åsikter om vem som 

kunde vara den skyldige. 

Olle tillfrågas nu av vilken anledning det pratades eller viskades om 

att Christer eventuellt skulle känna till någonting om mordet. 
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Olle förklarar detta med att Christer nämnt att han var hörd i samband med 

utredningen av mordet på Olof Palme. Han hade dock icke kommenterat för

höret med vare sig Olle eller någon annan. Olle till frågades vidare vilka 

som var närvarande när mordet diskuterades. Han kan då icke namnge några i 

dag utan han säger att det var de flesta som var intagna på den avdel

ningen som var närvarande vid de här diskussionerna . 

Samtalen och diskussionerna ägde rum, som han säger, på kvällstid, när vi inte 

hade nånting annat att göra . 

Olle tillfrågas nu om han skulle kunna känna igen de aktuella patronerna 

som han hittade hemma hos Christer i samband med att de städade och flyttade 

in i lägenheten. Han erinrar sig att patronerna var av gul mässing, men 

i övrigt så kan han inte beskriva dem närmare. 

Han tillfrågas vidare om han har någon möjlighet att bedömma vilken kaliber 

det var på de aktuella patronerna. Han uppger att han icke har någon känne

dom om ammunition och därför icke heller kan ange någon kaliber. 

Olle erinrar sig nu att patronerna som han anträffade i samband med städ

ningen hade en blyertspennas tjocklek. Han uppger vidare att patronerna an

träffades dels på pennstället samt i en skrivbordslåda och det var i rummet 

som han gjorde "fynden" . 

Olle tillfrågades nu till vem han i samband med flyttningen överlämnade 

lägenhetsnycklarna. Olle uppger att lägenhetsnycklarna lämnades till när

maste grannen. Denne var en ensam man, som bodde på samma plan som Christer 

och dörren intill Christers lägenhet. 

I föregående förhör sidan fyra och stycke fyra, framkommer att Olle anser 

Christer fullt kapabel att ta livet av en människa. Olle tillfrågas nu vad 

han grundar detta på. 
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Olle säger då att detta, som han sagt tidigare angående Christer, beror 

på att han fått den uppfattningen om honom i samband med att de disku

terat och pratat med varandra. Olle tillägger vidare att när Christer blir 

upprörd eller "förbannad" på någonting så rusar han bara upp och lämnar 

platsen för diskussionerna eller samtalen och slår igen dörren om sig till 

sin cell. Olle vill här tillägga att han endast träffat och umgåtts med 

Christer på kriminalvårdsanstalten Hageby. Olle tillägger att han fick 

den uppfattningen att Christer var en psykopat. Han hade möjligen fått den 

uppfattningen om honom i samband med att Christer berättat om sina många rätts

psykiatriska undersökningar. Christer hade även gått omkring och skrytit 

om hur många undersökningar han gjort för de intagna. 

Olle tillfrågas nu om Christer vid något tillfälle under deras diskussioner 

och samtal pratade om sina bekanta inne i Stockholm. Olle fick vid dessa 

samtal den uppfattningen att Christer icke hade några bekanta inne i Stock

holm. Han nämnde i alla fall inte några för Olle. Däremot nämnde han att 

han hade någon bekant i närheten av där han bodde på Kung Hans Väg. Olle 

har dock för sig att den personen skulle ha något smeknamn, men han har 

glömt bort detta vid förhörstillfället. 

Olle tillfrågades nu om och hur diskussionerna gick när det gällde vapen

diskussionerna inne på anstalten. Olle uppger att det bland de intagna 

diskuterades olika prestanda på vapen . Det var under dessa diskussioner om 

vapen , som det framkom att Christer kände till olika prestanda på vapen . 

Han kommer bland annat ihåg att Christer nämnde att den så kallade AK-4:an 

hade en hög prestanda. Olle tillfrågades vidare om Christer nämnde något annat 

vapen med hög prestanda. Han kan dock inte erinra sig detta. 

Olle erinrar sig nu att Christer under diskussionerna berättade att israelerna 

hade ett, han tror att det var någon kulsprutepistol, som skulle vara otro

ligt effektiv. Det är på grund av Christer kunnande om nämnda vapen som 

Olle grundar sin uppfattning om att Christer var "kunnig" när det gällde 

vapen. Han fick även den uppfattningen att Christer var intresserad av 

vapen. 
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Han tillfrågades nu om han såg Christer läsa någon vapentidning vid något 

tillfälle. Olle uppger att det såg han aldrig. 

På fråga om Christer nämnde att han innehade något vapen som hain kunde för

vara hemma i samband med att de träffades på fångvårdsanstalten Hageby, så 

uppger Olle att han har den bestämda uppfattningen att Christer i alla fall 

haft vapen tidigare. Var Christer får eller skaffar sina vapen ifrån, 

känner dock Olle inte till. 

Olle tillfrågas nu om det är nånting annat som han kan erinra sig angående 

sin bekantskap med Christer. Han uppger då att han velat förtränga eller glömma 

den bekantskap han haft med Christer under deras gemensamma tid på "kåken". 

Olle tillägger nu att han är lite rädd för Christer och hoppas att de upp-

gifter som han lämnat ska behandlas hänsynsfullt så att han inte får med 

Christer att göra senare. Olle säger att; "då vet man ju inte vad som kan 

hända", Olle vill här tillägga �tt han fick den uppfattningen under sam

varon med Christer att han betraktade alla människor som sina fiender. 

I övrigt har Olle inget att tillägga varför förhöret nu övergår i kon

ferensform. 

F: Ja, Olle du har hört vad jag har dikterat in på bandet. Vill du ha 

bandet uppspelat för dig? 

0: Nej, det behövs inte . 

Förhöret avslutas kl. 12.35. 

I 

krinsp 
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