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Larsson, vilken f.n. är häktad misst. för narkotikabrott /Allmänna Häktet, 
Karlstad/, kontaktade krinsp Åke Larsson - Bengt Johansson m•ed önskemål om att 
lämna upplys_�ingar om ovan antecknad händelse. 
Larsson berättade: 

Våren 1987 satt han på 'l'idaholmsanstal ten tillsammans med "Lidingö- K,jelle" och 
P O Persson. "Lidingö-Kj elle" hade då. berättat för Larsson och Persson att han 
ett är före mordet på Palme hade varit på besök hos 41-åring en (Christer 
Pettersson). 
I dennes kvaJ°'fanns då en stor affisch med Palme avbildad. På affischen hade 
monterats ett par korslagda yxor. 
Larsson uppgav vidare , att han hade tipsat mordspanarna om vilken den s.k. fantom
bilden föreställer. Han har alltså tipsat om att det skall vara Christer 
Pettersson, den nu häktade 41-åringen. Larsson vill veta om d essa uppgifter 
verkligen har nått fram samt tillägga ovanstående. 
Ovanstående meddelades 1989-01-23 kl 09.45 per telefon till krinsp Håkan Ström 
/Palmegruppen/ RK/A2, Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm. 

----... ---
1989-01-23 lät Larsson meddela att han hade ytterligare upplysningar att., lämna: 
Vid ett par tillfällen före mordet har Larsson varit intagen på kriminalvårds
anstalten i Kumla samtidigt som Christer Pettersson, 
.!;!.§...det ena tillfället umgicks Pettersson mycket med "bombma.nnen" Tingström ogh 
en "terrorist" med för Larsson okänt namn. 

· Vid det andra /senare/ tillfället umgicks Pettersson med Matus
1 

Rolf Wahlström 
och Åke Larsson. Matus är troligen tjeck eller ryss och han ansågs vara spion. 
Han rymde från anstalten genom att., maskera sig och byta plats med Åke Larsson, 
när Larsson skulle frigivas. 
Matus uppehöll sig efter rymningen hos Wahlströms fru Renate i Stockholm. Genom 
någon bekant fick han ett kort avsänt från Costa Rica i syfte att vilseleda 
polisen. 
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