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Protokoll 

för vid förhör med rista Birkstrand 

fredagen den 12 maj 1989 med början 

kl. 09.00 i Birkstrands bostad, Drabant

stigen 1, Rotsunda. 

Förhöret hållet av krinsp Alf Andersson 

med Thomas Carlsson som förhörsvittne. 

Birkstrand underrättades om att han skulle höras kompletterande 

beträffande sin kännedom om Christer Pettersson samt att särskilt 

en händelse där Pettersson misshandlat Birkstrand i dennes då

varande bostad Rotebrovägen 3. 

Birkstrand kan omöjligen.tidsangiva händelsen närmare än att 

det var för cirka 4 år sedan och vart fall före mordet på 

Olof Palme. 

Pettersson hade kommit en tidig morgon, möjligen mellan kl 

09 - 10-tiden till Birkstrand. Pettersson hade haft för avsikt 

att injicera amfetaminlösning i sin arm. Birkstrand hade blivit 

ytterst förargad över detta och tillsagt Pettersson att han 

icke fick hålla på med sådant i Birkstrands bostad.Birkstrand 

hade velat att Pettersson skulle lämna Birkstrands hem. I och 

med detta uppstod ordväxling. Birkstrand minns att han sade till 

Pettersson att han inte kunde döma honom för enligt bibeln fanns 

endast en människa som kunde döma andra och det var Mose som fått 

denna rätt av Gud. Pettersson var ''snetänd'' och försökte först 

slå ned Birkstrand med knytnävsslag och gick sedan över till 

att sparka Birkstrand mot huvudet. Birkstrand lyckades värja 

sig mot att få allvarliga skador genom att skydda sitt ansikte 

med armar och händer. Pettersson lämnade sedan Birkstrands lä

genhet. Pettersson återkom dagen där på och bad om förlåtelse 

för sitt tilltag. 

Birkstrand tror inte att Pettersson misshandlade Birkstrand 
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från Birkstrands bostad. Birkstrand förnekar kategoriskt att miss

handeln bottnat i religions eller politisk anledning. 

Birkstrand kan inte ange annat än att misshandeln föregick under 

gap och skrik och ilska från Pettersson varav inget var minnesvärt. 

Birkstrand delges att det framkommit att enPentti Väliaho hörts i 

I ärendet och att denne berättat om misshandeln av Birkstrand. 

Birkstran uppger då spontant att Väliaho är en utstuderad mytoman 

som polisen icke skall fästa något som helst avseeendevid. Väliaho 
bodde hos Birkstran under 8 månader möjligen år 1985 och i vart fall 

vid tiden för misshandeln. Väliaho har varit polis iHelsingfors men 

slutat sin anställning där för på Birkstrand okänt sätt. Birkstrand 

och andra som känner Väliaho betraktar Väliaho som en illa omtyckt 
falsk parasit i samhället. 

Birkstrand delges att Väliaho yttrat att Pettersson skulle ha sagt 

till Birkstrand ''Djävla socialdemokrat- jag skall döda dig och Palm� 

Birkstrand uppger att detta Väliahos påstående är en ren lögn. Några 

sådana uttalanden har inte förekommit under misshandeln och ej heller 

före eller efter densamma. Birkstrand uppger atthan i tidigare förhör 

förklarat att han aldrig hört Pettersson uttala sig negativt om Palme. 

Väiahos påståenden är ren lögn upprepar Birkstrand. Birkstrand uppger 

att han ytterligt väl skulle ha haft minne om Pettersson yttrat sig 
som Väliaho gör gällande. Birkstrand uppger att han inte harminsta 

anledning att skydda Pettersson. Det skulle aldrig komma i fråga att 
ljuga om en sådan sak menar Birkstrand. 
förhöret slut kl 09.35 

som godkännes av Birkstrand 
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