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Protokoll fört vid förhör med 

Kjellström, Lars/Lasse/Berne, född 

510615-2571, bor Häggviksvägen 11 , 

191 50 Sollentuna, telefon 08-968791. 

Anställning: Har erhållit anställning 

som extra chaufför vid ueelands Väsb):'. 

Taxi förening. 

Förhöret hållet den 4 april 1989 med 

början klockan 10.05, i Rikskrirninal-

ens lokaler, Kungsholmsgatan 37, 7 tr, 

i Stockholm. 
Förhörsledare: krinsp lhure Nässen 

och krinsp Thomas Carlsson. 

Förhörsv it tne ej tillgängligt. 

Kjellström underrättades om att dagens förhör är ett kompletteringsförhör till 

de tidigare med honom hållna förhören. Han underrättades vidare om att förhöret 
ingår i förundersökningen kring mordet på statsminister Olof Palme . 

Kjellström kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas vid sitt förnamn 

Lasse. 

Lasse tillfrågades om det är med sanningen överensstämmande vad han berättat om 
sina förehavanden den 28/2 1986, det vill säga den kväll då Olof Palme sköts på 
Sveavägen. 

Han säger att vad han uppgav vid sitt första förhör är korrekt, men däremot 

vill han tillägga vid dagens förhör att han eventuellt besökte en pub i Hägg

viks centrum någongång under kvällen, efter det att han kommit hem från sitt 

arbete. 

Han vidhåller att han kom hem från sitt dåvarande arbete någongång mellan 

17.00- och 18.00-tiden på kvällen. Därefter är det som han säger, troligt 

• llyUs ej om blanketten .in\fånds :;om fort&attning-&bla d .  Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 



• 

• 

• 

ii 
g "' • 

� 

Ot POl iSdishikt' 

. 02· Å;bci:;"e°,;he!· ...................................... . 

. Oi UPP�åi,�i<d1. ;�: ................... ·,e·
reion

: ........ . 

09 8rott med vHk.el uppgittc,n h(), $."lm111arl' 

10 I sak. 

SPANINGSUPPSLAG 

i grövre brottmAI 

• s,on'9 59 
07 Avsnitt 08 LOpando nr 

04 Fomsatt- I Ui>pgiftslämnare {cf1ernamn och rotnamn) h ningsblnd 

05 h FOrhorsprol 
� I I Promemo1it1 

I U\skrilt$d&tum 

1naa_n1o_nA .a 

att jag gjorde ett kort besök på puben i Häggviks centrum, som för övrigt 

kallas för pub Luiges. Han tillfrågades då om han vid dagens förhör kan er

inra sig om han träffade några bekanta där. Lasse säger att han idag inte 
kommer ihåg om han pratade med någon, men håller det för troligt eftersom 
han har många bekanta som brukar besöka den aktuella puben . 

Tillfrågad vad han gjorde puben, säger Lasse att han eventuellt tog några öl. 

Efter att ha druckit upp dessa gick han direkt hem, och vistades hemma i sin 

bostad hela kvällen. Han hänvisar därefter till sina tidigare lämnade uppgift

er vid sitt första förhör. 

Lasse tillfrågades om han den aktuella kvällen var in till Stockholms city 

någonting. Han säger då bestämt att han icke var inne i Stockholms centrum 

den aktuella kvällen, och tillägger: "det är jag absolut säker på", " jag 

brukar inte åka in till city på kvällarna''. 

På fråga om han den här kvällen, trots sina försäkringar att han icke varit 

in till Stockholms city, kan ha varit in till stan i något kortare ärende, 

och eventuellt åkt taxi hem den aktuella kvällen, så uppger Lasse att han 

icke åkte taxi den här kvällen från Stockholms city. Han tillägger vidare: 

"jag har inte för vana att åka taxi, eftersom jag vid den tiden disponerade 

egna/egen bil". 

Lasse tillfrågades hur många gånger han haft besök utav Christer Pettersson 
på sin adress, Häggviksvägen 11. Han säger att Christer besökt honom vid end

ast ett tillfälle, och det var vid detta tillfälle som incidenten med förskär

aren inträffade. Han har däremot träffat honom ute på Häggviksvägen vid ett 

tillfälle, och vid detta tillfälle så hade Spinnar� varit och hämtat sin post 

hemma hos Lasse, och i samband med att Spinnars skulle åka hem så erbjöd Lasse 

sig att skjutsa honom till Kung Hans väg i Rotebro, där Spinnars då bodde, 

inneboende hos Christer Pettersson. 

I samband med att de kom ut i bilen berättade Spinnars för Lasse, att Christer , 
! 0 
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stod och väntade i närheten och gärna ville åka med hem till Rotebro. Lasse 

villfor Spinnars önskan, och plockade därefter upp Christer utanför parkerings-

huset som ligger intill Häggviks centrum. 

• .. .. .. . . Lasse tillfragades nar detta agde rum, han sager att det var nagongang 1 slutet 
av januari månad 1986. Det var i alla fall som han säger, före händelsen med 

förskäraren hemma i min förhyrda villa. 

På fråga om Lasse vid något tillfälle bott i Häggviks centrum intill en pizze

ria, uppger Lasse att det har han aldrig gjort. Däremot har hans nuvarande 
sambo, Sigrid Braaa, bott på Häggviksvägen 14 en kortare period under året 

1983/84. Vid den här tidpunkten var dock icke Sigrid och Lasse bekanta. 

Han tillfrågades om han hade några andra bekanta som vid tiden för mordet på 

Olof Palme bodde vid Häggviks centrum. Han säger att han hade många bekanta 

som bodde i närheten utav centrumet, men ingen som han hade någon kontakt med. 

Han tillägger vidare: "dom flesta har förresten flyttat till andra platser". 

På fråga om Lasse idag kände till någon lägenhet vid Häggviks centrum där det 

kunde försäljas narkotika, berättar Lasse att det på Häggviksvägen 12, 1tr, 

skall finnas en lägenhet där det försäljs narkotika. Vidare skall lägenhets

innehavaren vara uppköpare av stöldgods. Han har dock bara hört detta i andra 

hand. Lasse tillägger vidare att han själv aldrig besökt den aktuella lägen

heten, men han vet i alla fall att det bor två män och en kvinna där, och att 

kvinnan skall heta Mia. 

Lasse tillfrågas om han har några bekanta på Tulegatan 31 i Stockholm. Han upp
ger att han har en kompis där vid namn Mats Erik Eriksson. Eriksson är till
sammans med en person vid namn Janne Demers, delägare i en firma som sysslar 

med transport av musikinstrument för popmusiker. Firmans namn är Tour-Trans . 

På fråga om Lasse vid något tillfälle arbetat eller besökt den aktuella firman, 

uppger Lasse att han vid några tillfällen under åren 1983-84 utfört en del kör

ningar åt nämnda firma. Han kommer ihåg att han vid några eller något tillfäl 1 e 
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instrument åt bland annat en popgrupp som hette Mörbyligan. 

Beträffande Mats Eriksson så uppger Lasse att han och Mats är lika gamla, det 
vill säga Mats är född 19S1, och bor för närvarade på Lindvägen i Sollentuna. 
Lasse kunde vid förhörstillfället inte påminna sig vilket nummer på Lindvägen 

som Mats bor. 

På fråga om han kände till någon lägenhet där det eventuellt kunde hålla till 

narkomaner på Sveavägen intill biografen Grand, uppger Lasse att han icke har 

någon kunskap om någon sådan lägenhet. Han känner ej heller till någon lägen
het i grannskapet, som han säger. 

Han tillfrågades vidare om han under en period av sitt liv, det vill säga 1983/ 

84, i samband med att han missbrukade narkotika gjorde några inköp av narko

tika i närhetef, eller i någon lägenhet på Sveavägen. Han uppger att under den 

tid som han missbrukade narkotika så handlade han detta utav folk i norrort. 

Han vill vidare tillägga att han i samband med polisförhören angående detta 

lämnade namn på samtliga som hade varit inblandade i den narkotikaaffären. 

Med anledning av att han varit så pratsam hos polisen blev han betraktad som 

en tjallare, och av den anledningen så sa alla hans bekanta från den tiden upp 

bekantskapen med honom. Lasse vill vidare tillägga att han efter den "smällen" 

aldrig tagit befattning med narkotiska preparat. 

Lasse tillfrågades nu av förhörsledarna om det är med sanningen överensstämm

ande, att Spinnars vid ett tillfälle skulle ha berättat för honom att Christer 

skulle ha förvarat mordvapnet hemma. Han säger att det är absolut riktigt att 
Spinnars pratat/berättat detta för honom, och den händelsen ägde rum omkring 

1-2 månader efter mordet_ på Olof Palme. Spinnars berättade detta hemma hos 

Lasse på Häggviksvägen 11. Lasse kommer vidare ihåg att det var en kväll som 
Spinnars kom på besök, och att det var i samband med detta besök som han be

rättade om händelsen med vapnet hemma hos Christer. 

Lasse vill vidare berätta om ett besök som han gjort hemma hos Leif "Kryckan" 

• llytls ej om blankeuen anvands som lortsållningsblad, Ex 1: TIii originalpänn (i nr-följd) 



• 

• 

• 

• 
� 

� 

y 

0 I POl iS(liil l dld" 
SPANINGSUPPSLAG 

Sidnr9-6-2 

i grövre brottmål 

04 Fort$d.ll· h ningsbtad 

07 Avsnl ll 08 Lopande nr 

I Uppgil1:; l :lmn,tHO (efternamn och IOrnnmn) 

09 Broll med -.,i lket uppgift-4,,n hor :wmman· 05 I 06 I U1skrlltsda1vm 

h Fomoraprot n PrQmemoriA 1989-04-08 EA 
10 I t.ak 

0 

Berg. Vid detta besök som ägde rum en kort tid efter det att Christer gripits, 

berättade Leffe för Lasse att Christer enligt Ulf Spinnars skulle ha kommit 

hem senare än vad han uppgivit vid förhör hos Palmeutredarna. 

Enligt Berg så skulle Spinnars ha uppgivit Christers hemkomst den aktuella 

kvällen någongång vid 00.15-tiden, men Berg hade berättat för Lasse att 

Christers hemkomst var betydligt senare, enligt Ulf Spinnars . 

Vid samma tillfälle hade Berg berättat för Lasse, att Christer skulle� en 

kvinnlig bekant som skrivit brev till Olof Palme och begärt rättelse för 

någonting. Olof Palme hade ej svarat på breven, och kvinnan hade berättat 

detta för Christer. 

I samband med att hon berättade det skall hon ha sagt till Christer: "Den där 

fan skall knäppas eller märkas". Beträffande den brevskrivande kvinnan skall 

enligt Lasse, Christer ha berättat detta för Ulf Spinnars och Leif Berg. 

Lasse tillfrågas nu om han visste vem Christers kvinnliga bekant som varit 

i brevkontakt med Olof Palme var. Han säger att han icke fick veta något namn 

på den aktuella kvinnan, utan endast fick sig berättat att det var en av 
Christers kvinnliga bekanta. 

Vid samma besök fick Lasse även den uppfattningen att Leffe Berg var livrädd 

för Christe·r, och detsamma skulle även gälla Ulf Spinnars. 

Lasse tillfrågades nu om det var någonting som han förtigit för poliserna. 

eller om han möjligen kan ha lämnat oriktiga uppgifter. Han säger att han 

icke "farit med osanning", utan det han berättat är helt korrekt. 

Han vill dock göra ett tillrättaläggande beträffande Christers utseende/be

skrivning när Christer kom på besök, någongång mellan slutet av januari och 

slutet av mars 1986. Han säger nu att Christer vid det besök hos honom icke 

hade vare sig pröjsare eller mustasch. Vidare vill han tillägga att Christer 
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vid det besöket var rätt smärt och verkade vältränad, och icke hade någon be
gynnande mage, som han uttrycker sig. När han senare under 1988 såg Christer, 

någongång i Sollentuna centrum så hade han blivit, som han säger, märkbart 

tjock. Han säger att Christer såg lite "pluffsig" ut när det gäller kropps

byggnaden 

I övrigt har han ingenting att tillägga, varför förhöret avslutades. 

Det nedtecknade upplästes för Lasse, och han lämnade anteckningarna utan 
erinran. 

Förhöret avslutades klockan 11.30. 

ft�r-/4/t� 
Thomas Carlsson 

Krinsp 
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