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Protokoll fört vid förhör med, 

hemsamariten HEDBERG, Evert Anders 

GS 

född 281127-0012. Bor S:t Eriksplan 17, 

2tr. 112 31 Stockholm, tfn saknas . 

Anställd Socialförvaltningen Botkyrka 

kommun, okänt tfn.nr. Hedberg bor för 

närvarande under adress Risnäs, Cursebyn, 

PL 5317, 871 00 Härnösand, tfn 0611-40404 . 

Förhöret är ett telfonförhör, hållet 

den 22 januari 1989 med början klockan 

12.40. 

Förhörsledare: krinsp Thure Nässen. 

l-ledberg underrättas om att förhöret är ett kompletteringsförhör till det förhör 

som hölls den 4 januari 1989 samt att förhöret ingår i utredningen/förundersök

ningen av mordet på statsminister Olof Palme. 

Hedberg kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas för Evert Anders . 

Evert Anders tillfrågas nu om han diskuterat politik med Christer Pettersson 

vid dennes besök uppe i Risnäs, sommaren 19B6. Evert Anders uppger att han och 

Christer icke pratade politik vid hans besök uppe i sommarbostaden. Däremot dis

kuterade de, i samband med bilfärden mellan Risnäs och Härnösand, bland annat 

att barnen hade det svårt i dagens samhälle. Evert Anders fick den uppfattningen 

att Christer tyckte synd om barnen, som skulle växa upp i det samhälle som lev

de i för närvarande. Några andra diskussioner hade de icke under den aktuella 

färden. Han tillfrågades vidare om de diskuterat Palmes politik, vid den här 

resan. Någon sådan diskussion hade de icke haft. På fråga om de diskuterat Palme

mordet någonting, så uppger Evert Anders att ingen sådan diskussion hade förekom

mit. 
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Evert Anders uppgav på fråga att han icke visste/hade kännedom om var Christer 

stod politiskt. 

Evert Anders ville nu berätta att han genom samtal och diskussioner med Harry 

Sandberg, fått den uppfattningen att Harry och Christer båda var anarkister. 

Dessutom hade han förstått att varken Harry eller Christer tyckte särskilt bra 

om den politik som Olof Palme hade fört. Evert Anders vill nu tillägga att det-

ta ä u ifter som han fått från Harr 

llC 
I O 11()""{) 

Någonting i övrigt angående Christers politiska uppfattning eller vad han tyckte 

om statsminister Olof Palme, kan Evert 

uppgifter som 

Anders icke yttra sig om. Och han vill 
• beträffande/ . . • • 

han fatt avcXl><ad Christers politiska askad-särskilt tillägga att de 

ning/uppfattning om Olof Palme, dummar han fått sig relaterade av Harry. 

Evert Anders vill dock berätta att hans uppfattning om Christer, är att denne 

är en "dr Jekyll och mr Hyde-person", med detta menar han att när Christer kom 

till deras hus i sällskap med Harry Sandberg och hans familj, så uppträdde han 

som en dr Jekyll medans han efter två dygns bortavaro, vid återkomsten, uppträd

de som en mr Hyde. Han förklarar v idar,e att Christer var en helt annan människa 

vid återkomsten från den i tidigare förhör relaterade bortavaron. Evert Anders 

tillägger vidare att vid återkomsten så var Christer pratsam och trevlig och 

Evert Anders uppfattning är att det inte var samma människa som kom tillbaka. 

Något annat som kan vara till hjälp vid utredningen/förundersökningen, angående 

mordet på Olof Palme, har Evert Anders icke att lämna, varför förhöret avsluta

des. De nedtecknade upplästes för Evert Anders och han godkände anteckningarna. 

Därefter vill han dock tillägga att han trodde att Harri Miekkalinas fru, Ann 

Sandber , skulle kunna lämna en del uppgifter, om hur Christer var som person. 
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