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Protokoll fört vid förhör med tjänste

mannen vid socialförvaltningen Lars Olof 

Pettri Lind, fd 570314-1035, med uppgiven 

adress Hagvägen 2, 191 47 Sollentuna 

eller Box 1S3, 191 23 Sollentuna, tfn 

08-96 96 4S . 

(Lind har yrkesförbud från social

förvaltningen). 

Förhöret hållet måndagen den 2 januari 

1989 med början klockan 13.00. Närvarande 

vid förhöret är advokat Peter Altin. 

Förhörsledare krinsp Bengt ädmark och 

krinsp Ola Eriksson. 

Lind underrättad om att han skall höras upplysningsvis om sin bekantskap med 

den för Palme-mordet misstänkte och häktade Christer Pettersson. 

Lind uppger att han känner Pettersson. Dom bor båda i Sollentuna. Han brukar 

träffa Pettersson i Edsbergsparken och dricka en öl. Under sommaren som för

flutit har dessa sammanträffanden ej skett så många gånger som under 1983-84 då 

dom träffades mer frekvent. Lind hänvisar till sitt politiska engagemang som skäl 

till varför han ej träffat Pettersson så ofta under senare tid och anledningen 

till att han inte kan vara ute mycket . 

Lind flyttade till Edsberg under 1983 eller 1984 och det var som sagt under 

denna tid som han flyktigt kom att känna Pettersson. Lind förklarar detta så 

att han understundom brukar besöka nämnda park för att koppla av med en öl och 

föra samtal med dem som brukade besöka parken. Anledningen till att Lind brukade 

prata mest med Pettersson var att han ansåg Pettersson vara en tämligen intelli

gent person och Lind vill definitivt inte definiera Pettersson som A-lagare. 

Lind tillfrågas om sitt kontroversiella politiska engagemang och om detta var 

ett av samtalsämnena mellan honom och Pettersson, varefter Lind uppger att 

Pettersson ej över huvud taget är politiskt intresserad. Lind vet inte heller 
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vilka politiska sympatier Pettersson har. Lind framhåller i detta stycke att 
han visserligen försöker påverka "folk på gatan", på Sergels torg osv, med 

röstsedlar mm men när han umgås privat med folk han känner undviker han att tala 
om politik eller propagera för sin politiska inställning. Särskilt gäller detta 
under ölets in flytande. Lind försöker inte ens få sin "morsa" att rösta på 
Sverige-partiet . 

När det gäller det direkta samtal han fört med Pettersson gällde samtalen 

allmänna samhällsfrågor . 

På fråga om Lind känner till vilken politisk uppfattning Pettersson har uppger 

Lind att den enda indikationen han har i denna riktning är att Pettersson vid 
ett tillfälle uttryckt sin beundran att Sten Andersson hade tagit initiativet 

med Arrafat och Lind tror, utan att kunna precisera sig, att Pettersson hade 

samma inställning till Palme. Petterssons detta yttrande inträffade samma dag som 

Arrafat skulle verkställa "kransnedläggelsen". 

På fråga om Petterssons religiositet uppger Lind att han är av den uppfatt

ningen att Pettersson sökte svar på vissa livsfrågor i bibeln. Det verkade som 
Petterssons uppfattning var att allt han råkade ut för var förutbestämt . 

Första och enda gången Lind var hemma hos Pettersson var under inledningen av 

kommer ihåg att det var deras bekantskap, alltså under 1983 

vinter och de drack glögg hemma hos 
eller 1984. Lind 

Pettersson. I Petterssons lägenhet fanns 

även en finne vid namn Rista som bodde i närheten av Pettersson och Lind 

beskriver Risto som kraftig, ca 40-50 år. Där fanns även en kompis till Spinnars 
vilken Lind 
detaljer om 

ej känner till namn, ej 
detta besök kommer inte 

heller kan han beskriva honom. Närmare 
Lind ihåg. 

På fråga om Lind även känner Spinars uppger han att han ej känner honom personligen 

särskilt väl men att han någon gång ibland har bjudit Spinnars på en öl. Anled

ningen till varför man bjuder Spinnars på öl är för att undvika att åka på en 

i omgång. Spinnars är enligt Lind totalt galen och skulle sälja sin mormor för en 

50-lapp. 
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Lind uppger på fråga om hur Pettersson brukar gå klädd, att denne mestadels 
gick klädd i jeans men Lind är osäker i övrigt beträffande hans kläder. På direkt 

fråga om Pettersson brukade bära huvudbonad uppger Lind vad han minns brukade 
ej Pettersson ha något på huvudet. Lind har ej heller lagt märke till om 

Pettersson brukade bära på någon typ av väska eller kasse, systempåse naturligt
vis undantaget . 

På fråga oro Lind kan erinra sig hur Pettersson gick klädd vid tiden för Palme

_mordet uppger lind att han inte träffade Pettersson vid denna tid utan hade 

gjort ett längre uppehåll fram till våren-försommaren 1986 och kan därför inte 
säga hur Pettersson var klädd eller såg ut vid denna tidpunkt. 

Efter att ha gjort ett uppehåll på ett par månader brukade Lind då och då besöka 

Sollentuna centrum för att dricka en öl och till viss del umgås och prata 

med Pettersson och andra som hade liknande intressen. Sammanträffandena brukade 

ske i Sollentuna centrum. Lind erinrar sig att under denna tid var det ett 

ständigt gräl mellan Pettersson och $pinnars om "den där jävla halvtimmen hit 

och halvtimmen dit". Som Lind förstått saken, efter att ha tagit del av samtalen 
mellan Pettersson-Spinnars och andra, så förhöll det sig så att Pettersson hade 

varit inne 1 Stockholms centrum vid tiden för Palmemordet, dessutom relativt 

spritpåverkad. Pettersson ansåg att p g a hans tidigare förflutna, med tanke 

på vad som skrivits i massmedia om mördarens signalement, med tanke på fantom

bilden som publicerats, vilken dessutom har vissa likheter med Pettersson själv, 
med tanke på att uppgifter fanns att mördaren sprungit på ett konstigt sätt, 
och med tanke på att mördaren flytt samma väg som Pettersson själv gjort vid 

det s k  bajonettmordet var Pettersson införstådd med att det fanns alla möjlig
heter att bli anklagad för mordet på Olof Palme. Lind uppfattade Pettersson 

som en typiskt "nojig knarkare" med rädsla för att bli sedd som Palmemördare. 

På fråga uppger Lind att han inte kommer ihåg vid vilka tillfällen, dvs han kan 
inte precisera datum vilka som var med vid varje tillfälle och exakt vad som 
sades utan detta är en sammanfattning av flera diskussioner. Lind själv deltog 

ej aktivt i dessa samtal ty han ville inte lägga sig i men han kunde inte undgå 

att höra vad som sades. 
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Lind har vid ett tillfälle själv sagt till Pettersson att denne 

inte skulle hålla på och babbla om palmemordet och dessutom uppmanat honom 

att tala om ( för polisen) om han varit i närheten av mordplatsen och säga 
precis som det gått till. Han har också framhållit att folk blir inte fällda 

för palmemordet bara för att dom har befunnit sig i stan vid mordtillfället, 

utan det krävs många omständigheter för en fällande dom. Pettersson ville 

inte lyssna på linds uppmaningar eftersom Pettersson är en människa som 

vill "att allt ska stämma". Lind menar att detta är ett utslag av Petterssons 

pedanteri. Det är av den anledningen som Pettersson har tjatat om "tid-

punkten" eftersom Spinnars uppgifter ej stämde med Petterssons egna. 

Enligt Lind var det för övrigt fler personer än Lind själv som uppmanade 
Krister på samma sätt som Lind hade gjort. Han kan inte precisera vilka 

som har kommit med dessa uppmaningar. 

När Lind fick se Spinnars på sattelitteve så vät hans första tanke att 

Spinnars var ute efter belöningen på 50 miljoner kronor och att det var 

av den anledningen som $pinnars var så envis om "den där halvtimmen" 

På fråga om Pettersson för Lind preciserat el berättat om vad han hade 

haft för sig den aktuella kvällen dvs den 28 februari 1986 uppger Lind 

att Pettersson inte i ett sammanhang talat om detta utan det har framkommit 

vid flera olika tillfällen. Lind vill dock sammanfatta vad Pettersson 

har� på följande sätt: Han hade varit på den omnämnda spelklubben på 

kvällen. Ibland uppger Lind, så kunde man få den uppfattningen att Pettersson 

varit "där" vid tillfället på väg från Oxen till den plats där han skulle 
handla knark._ Något yttrande med innebörden att Pettersson skulle hört eller 

sett själva mordet har dock inte fällts. 

I detta läge uppläses ett utdrag ur en artikel från Aftonbladet av den 22 

december 1988. "Kamraten uppger att 41-åringen bekräftade mycket detaljerat 

om sin iaktagelse om mordet på Olof Palme. Han sade att han stod vid bankomaten 

vid andra sidan gatan när han fick se en person som han kände igen som 

"Spader". T.idigare samma kväll hade han och Spader träffats på spelklubben pc� 
:i O Oxen." 

\_L\) ? 

\ 
o-::f5 o,lylls ej om btankeuen använda som lonsaun;ngsblod. Ex 1: Till originalpärm (i nr-föl jd) 



• 

• 

.. 

• 

�o 

01 POli$<.li:strikr 

· oz ·  Å;be1so�h81
: · · · · · ·· · ·-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

09 8ro11 meo vilket uppgillen hör s,unman· 

10 I sak 

SPANINGSUPPSLAG 

i grövre brottmål 07 Avsnitt 08 LOpande nr 

0'1 for1sått· I Uppgifts13mm.arc (eltc;momn och fOrnnmn) h ningsblacl 

05 
!_06_ h Fomorsprot n Promemoria 890106 Cl-I 

Llnd 
till 

uppger att som artikeln redovisar har Pettersson i vart fall ej sagt det 
honom definitiv�t 

lämnat dessa uppgifter 

har Pettersson ej 

till Aftonbladet. 

nämnt någon bankomat. Lind har inte 

lind upplyses om att uppgifterna 

är synnerligen viktiga för Pettersson eftersom dessa då skulle kunna be-

tyda att Pettersson frias från misstanke men lind vidhåller att han inte hört 
något dylikt och fortsätter, efter att ha tagit del av artikeln i sin helhet 

att det verkar som $pinnars skulle kunna var den som har lämnat ut uppgifterna. 
Denna uppfattning bygger lind på vad han har hört $pinnars säga vid olika 

tillfällen. 

Lind uppger vidare att uppgiften att lisbet Palme skulle sagt något i mord
ögonblicket är sedan gammalt känt för honom eftersom han har läst uppgiften 
i en tidskrift "Grobladet". 

Lind har för sig att Pettersson själv vid något tillfälle sagt något om detta 

yttrande från Lisbeth Palme men om det var något som Pettersson läst eller 
om han hört detta själv känner inte lind till. Ej heller vet han i vilket 

sammanhang eller vem som var närvarande när Pettersson fällde detta yttrande. 

I Grobladet fanns för övrit flera vittnen redovisade . 

lind delgavs ytterligare en uppgift ur artikeln nämligen att Pettersson och 
uppgiftslämnaren hade träffats ett par dagar efter mordet och Lind vidhåller 

att han träffade Pettersson först under våren 1986. Han understryker att 

Krister vid något tillfälle sagt att han på mordkvällen befunnit sig i 

närheten av mordplatsen men huruvida Pettersson var där just precis när 

Palme vart skjuten eller vid ett senare eller tidigare tillfälle vet inte lind. 

-+-� 
Till saken hör, uppger lind, att $pinnars har . tjatat på Pettersson om 
det knark Sigge "Cedergren" ej hade på mordkvällen. lind till frågades om 
han hade fått den uppfattningen att Pettersson blåst Spinnars på pengar 
eller knark vid detta tillfälle och lind uppger att han själv tänkt denna 

tanke eftersom Spinnars är så "förbannat sne". 
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Lind uppger på fråga om Pettersson brukade gå beväpnad, att han ej kände till 
någonting om detta. Skjutapen har aldrig varit samtalsämne mellan Lind och 
Pettersson och han har ej heller överhört något samtal om detta. Petterssons 

vapen är vad Lind vet knivar och yxor. Överhuvud taget skulle man försöka 
undvika att tala vare sig om knivar eller yxa eller om de brott som Pettersson 
tidigare begått med honom. Speciellt om han var på "lyset" eftersom då 
Pettersson kunde bli förargad . 

På fråga om Petterssons utseende uppger Lind att vad han vet så bar han ej 
glasögon. Beträffande frågan om Pettersson hade mustasch särskilt vid till
fället för mordet uppger Lind att han inte träffade honom under den perioden 
men att han vad han kommer ihåg så hade Pettersson mustasch av och till. 
Lind kan inte beskriva Petterssons vanliga klädsel osv. Han vet heller inte 

i vilken kondition han var vid det tillfället med samma hänvisning som 
tidigare. 

Särskilt i fråga om Lind kände till om Pettersson hade en negativ inställning 
till någon politiker uppgav Lind att vad han vet tyckte Pettersson att 
samtliga politiker var av samma "skrot och korn". Lind understryker att 
Pettersson inte var särskilt intresserad av politik . 

Om sin religösa läggning uppger Lind att Pettersson var en sökare, som 
antagligen sökte vissa svar i bibeln och särskilt i gamla testamentet. 
Lind erinrar sig ett samtal som gällde Linds inställning till invandringen och 
invandrarna och Pettersson, hade enligt Lind en välfunnen kommentar till 
denna fråga, nämligen att samma inställning fanns att finna i moseböckerna, 
att "de är det utvalda folket och det enda sättet att förverkliga detta 
var att blanda ihop alla och påstå att det är vi som är det rena" . 

För att återgå till vad Lind känner till om Petterssons förehavande den 
28 februari 1986 uppger han att sammanfattningsvis åkte Pettersson in till 

Qstan för att handla pulver av Sigge, men han köpte inget. Pettersson har 

inte nämnt något om några tidpunkter i sammanhanget förutom den där halv-
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timmen som han och Spinnars tjatade om. 

På fråga om aldrig Pettersson och Spinnars råkade i slagsmål eftersom dom 
hade så skilda uppfattningar i frågan uppger Lind att han inte sett något 
dylikt. Ej heller hört talas om det. Pettersson och Spinnars visste nog 
var dom hade varandra. Pettersson var dessutom inte den oberäknelige 

typen som Spinnars är. Pettersson gav tydliga signaler när något opassande 

hände eller sades. Spinnars däremot kunde bli vansinnig på vad som helst . 

/I samband med att Lind höres om uppslag rörande hans egen person (redovisat 

på separat uppslag) har han uppgivit att han besökt en vän och där sett 

en film på teve om andra världskriget./ 

Med anledning av dessa uppgifter uppmanas Lind att återigen taga del av 

Aftonbladets artikel eftersom innebörden i artikeln till stor del liknar 

det sista lämnade uppgifterna. Lind medger att det ser ut som om han skulle 

kunna vara uppgiftslämnaren men vidhåller att han inte är denne. 

På direkt fråga om Lind umgåtts med tanken på att Pettersson skulle kunna 

vara Olof Palmes mördare svarar Lind att faktum är att när han fick höra detta 

tänkte han "detta måste vara ett misstag" och han tror så fortfarande. 
Som Lind kände Pettersson och det intryck han har av honom är att denne 
ej pratar om saker han gjort. Han skulle inte gå och tjata om denna halv

timme på det sätt han gjort om han varit Palmes mördare. Lind uppger även 

att han anser sig själv så observant att han skulle lägga märke till om 

Pettersson ändrat sitt beteende efter mordet och det anser han inte att 

Pettersson har gjort. 

förhöret slut kl 14.25 . 

Stockholm som o van 

Bengt tidmark/ Krinsp 
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