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Protokoll fört vid förhör med Andersson, Anclers

CHRISTER Henning. (Beträffande övriga ID-

uppgifter se särskild handling.)

Förhöret genomförs måndagen den 17 januari

2000 med början kl. 1115.

Förhörsledare: krinsp Lennart Gustafsson

Förhörsvittne: ej tillgängligt

F: Krinsp Lennart Gustafsson

C : Christer Andersson

Fortsättningsvis i detta förhör kgmmer den hörde att benämnas med

sitt tilltalsnarnn Christer. Förhöret genomförs i Rikskriminalpol isens

lokaler, våningsplan 9, Polhemsgatan 30, Stockholm.

Andersson är inledningsvis underrättad om, att anledningen till

förhöret är utredningen beträffande den enligt vapenregistret i Handen

av honom ägda revolvern av märket Smith&Wesson, modell 27,

sextumspipa, kaliber 357 Magnum, och att förhöret ingår i fönrnder-

sökningen av mordet på Olof Palme.
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Han hörs upplysningsvis

F: Inledningsvis tillfrågar jag dig, Christer Andersson, om det äi

någonting du vill beröra, tillâgga,eller korrigera till tidigare förhör. Du

har blivit förhörd i den här uhedningen?

C: Nej, jag kommer inte ihåg det där utantill. Det var ju mänga år sen.

Jag tyckerjag har sagt detjag vill säga,

F: Står du fast vid dom uppgifterna du har lämnat till Bengt Ödmark i

tidigare förhör?

C: Jo, det ..ohörbart.., det har jag inget och tillägga.

F: Christer, kan du berätta när och var du köpte den aktuella

revolvern?

C: Var jag köpte den?

F: Mm. Om du köpte den privat eller om du köpte den på någon

firma?

C: Jag tror att jag köpte den samtidigt med min Hemeli. Det var, jag

har ffitt ..ohörbart.. skjutit ihop guJdmärket. Fick man liksom söka

licens då, och sen, så jag köpte nog, nästan samtidigt eller samtidigt

tror.jag. Det var en, det var en liten affìir, en vapenaffär, låg på. Den

låg, vad heter det, Berzeli park där, gatan, Arsenals, Arsenalsgatan tror
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jag det var, mellan Kungsträdgården och Berzeli Park tror jag det är

någon liten kort gata, tror jag det var. Där. Nu kommer jag inte ihåg

vad den där afftiren hette, men det mitt emot nån utav dom där

auktionsfirnorna. Men jag kommer inte ihåg själva namnet ..ohörbart

det varju bra länge sen det där.

F: Om jag hjälper dig lite på traven här Christer...

C:...ohörbart.

F: ...ja, det är en affärs...

C: ...ohörbart... privat, det var det inte, utan det var i en affÌir

F: En aff?ir som sysslade med vapen?

C: Ja, det var en sån där sport, sportskytte, vapen..., jo det var det,

men jag kommer inte ihåg själva namnet.

F: Vi har en uppgift här Christer som gör gällande, att du ska handla

det på Sportsþttematerial, Arsenalsgatan 3 i Stockholm. Kan det

stämma?

C: Vad hette det, Sportsþtte?

F: Material. Arsenalsgatan 3 i Stockholm.



4

o

o

o

o

C: Arsenalsgatan stämmer, men själva numret, det. Jag kommer inte

ihåg själva numret, utantill, men det kan vara. Det fanns väl bara en

där kanske.

F: Vad beträffar revolvern, köpte du den ny eller var den begagnad?

C: Ja, det var, splitt ny vet jag väl inte, jag tror den kanske var bättre

begagnad ..ohörbart

F: Kommer du ihåg...

C: .,.den såg ny ut, men den, själva utseendemässigt så såg den ny ut,

tyckte jag, men den kanske var bättre begagnad och inte använd så

särskilt mycket. Den såg ny ut. Det var inget fel på den.

F: Kommer du ihåg vad du fick betala för revolvem Christer?

C: Nej, det kan jag inte.., men vänd dig till den där firman, dom måste

ju ha papper på.

F: Ja, nu är det så att den här firman existerar inte längre Christer.

C: Ja, men han som hade firman kanske, har fortfarande kvar

papprena, för att jag har inga papper på det där själv. Jag har bara dom

där, licenserna, men det dom här kvittona på köpsumman och sånt där,

den har inte jag ..ohörbart.. men vänd dig till den där killen som ägde

affÌiren. Han kanske har den nånstans i nåt arkiv.
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F: Okej Christer, då har vi klarat av inköpet och då villjag fråga dig

också, clu har i ñrhör daterat 1995 uppgivit, att du vid ett tillftille har

haft vapnet inlämnat för reparation. Kan du erin¡a dig det?

C: Ja, det var nog fel på, ja det har klickat ibland. Ibland gick det att

skjuta som vanligt, men ibland någon gång emellanåt så vart det klick

och då, då grck jug¡!1!!_S" ohörbart.. generalagent som hade någon

affår, eller han hade det i källaren på sin villa. Kommer inte ihåg vad

han hette,I kanske nånting. Han hade, så jag gick då på, ja, så

han skulle titta på den och då var det visst nån sorts atapp eller

nånting, ..ohörbart.. axel eller vad det var som höll själva hanen då

som visst hade spruckit eller gått av. Det var nånting sånt. Det var

därför den klickade.

F: Hur länge hade du vapnet inlämnat horl kommer du ihåg

det?

C: Nja, han reparerade inte det själv. Han sa att han skulle skicka över

det till Amerika. Så han skickade iväg det då, sen tog det väl några

månader kanske. Ja, jag gissar på det.

F: Kommer du ihåg ungeftir i tid när det här är? Du köpte ju vapnet

1980?

C: Ne3, ftågrl om det: Han har väl papper på det. Frågal

o

o

F: Kommer du ihåg vad du fick betala för reparationen?
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C: Ja, det var vä1.., dels var det ju själva reparationen, så var det sån

här flygfrakt då. Nej, det var väl inte så mycket. Nej, jag kommer inte

ihåg. Du får ftågul

F: Okej, du har då sagt, att vapnet lämnades in tillJ o.hl
skickade det till USA till...

C: ..ohörbârt.: d€t vet jag inte om han är generalagent nu, fortfarande,

men då var han det, för Smith&Wesson.

F: Var det rätta uppfattat, att vapnet var borta då, så att säga, från din

ägo, för reparation, i en eller flera månader säger du.

C: Ja, jag lämnade ju in det då. Sen fick jag komma och hämta det då

F: Och vad uppskattar du tiden så att säga?

C: Någon eller några månader kanske

F: Om vi säger så här då Christer, det här, inlämnandet av vapnet till

I för reparation, är det före eller efter mordet på statsminister

Olof Palme?

C: Ja, det måste väl vara före. Jo, det är det. Ja, jag har inte exakta

årtalet i huvudet. Men jag tror det. Fråga! om det så att du fär

exakt. Exakta datum,

nar

o

o
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F: Ja, men din egen uppfattning, alltså du köper vapnet 1980 och

Palmemordet är 1986, det är sex år att spela på där. Är det lång tid

efter inköpet det blir fel på det, eller är det i nära anslutning till

Palmemordet?

C: Jag tror det var före, jag tror det.

F: Men hur långt före Christer, kan du erinra dig det?

C: Tror det var en sommar jag lämnade in det, eller vår, eller sommar

Palme vart skjuten på vintern

F: Februari 1986.

C: Så det måste väl ha varit året; eller flera år, ett eller flera år fore,

tror jag.

F: Du ftir inga dagboksanteckningar över såna här saker?

C: Nej, nej, für inte dagbok över nånting

F: Och vapnet när det var klart, hur fick du det tillbaka?

C: Ja, jag hämtade det i hans.,, eller i hans källarlokal.

F: Det är uppfattat. Jag har en fråga här som berör uppgiftema, att du

har sagt i förhör, att aktuell kväll då Palme blir rnördad, dvs den 28
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februari 1986 så skall ditt skjutvapen, Smith&Wesson revolvern,vata

inlåst i ett bankfack.

C: Ja, ..ohörbart.

F: Men då frågar jag dig, vilket bankfack, vilken bank och på vilken

gata?

C: Det var där vid Kungsträdgården, den hette PK-banken, nu heter

den väl Nordbanken; det är samma bank. Jag hade sånt där

notariatkonto där, sen hade jag nåt bankfack där samtidigt, så när det

var vintersäsong då sköt man ju ingenting, man tränade ingenting, så

att, ja, jag hade inget sån där kassaskåp, så att, så då tänkte jag att jag

har vapnet på den säkra sidan ..ohörbart..

F: Vet du om den här banken hade såna här rutiner att man fick fflla i

en liggare då när man besökte sina bankfack, minns du det?

C: Ja, man fick ju fflla i ett bankfacksnummer och så skriva

underskrift och så datum och så, om dom inte kände igen så kollade

dom legget. Det var en sån där liten lapp som, dom hade lagt block

man fick fylla, fick man ta en lapp och så fylla i då namn och bankbox

och så skriva, och så kollade dom, sen släppte dom in, sen blev man

insläppt i själva det där, bankfacket.

F: Och är det rätta uppfattat, att du.hade vapnet där den 28 februari

I 986?
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C: Ja, jag hade det där fram till, ja till våren då när man började träna

då. Jag brukar ha det så.

F: Då fär jag taclca Christer. En fråga till här, som lyder eå här

Christer, har du några foton, fotografier på det här vapnet som du har

ägt?

C: Du menar såna där broschyrer eller?

F: Nej, jag tänker på privata fotografier, att man.har tagit kort på, t.ex

när du är ute med vapnet och skjuter på någon skytteförening eller

nånting sån där, eller att du har foto ftir stöldbegärliga sþdd, så att

säga.

C: Ja, for stöldförsäkring då menar du, som man ska visa forsäkrings-

bolaget ifall man fär inbrott

F: Jag tänkte allmänt bara, om du har foton på den ak¡¡ella Smith &

Wesson-revolvern som vi eftersöker, om du har det någonstans?

C: När vi var ute på Kaknäs en gång, då tog vi en sån där liksom

gruppbild, Jag har tror jag har, men då, nu vet jag inte var jag har det

där. Jag tror, jo det var, det var en utav dom där i klubben han skulle

visst, snacka om att han skulle emigrera till, vad var det, Australien,

eller, långt bort i helvetet, så att vi var några man då som rada upp sig

då så står vi där och tog liksom sån här gruppbild..., och då hade vi ju..

o

o

F: Ä¡ det någon bild du har kvar och kan visa fcir utredningen här?
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C: Jag vet inte.., men jag har ett svagt minne av det. Det är möjligt att

dom andra, jag hor, jag kanske visade dom eller gav dom ..ohörbart..

rJu kan välftìtga rJom kanske.

F: Det kan inte vara så att du kan titta hemma själv Christer, om du

har den här bilden på den aktuella revolvem och i så fall kan hjälpa till

och överlämna den till undertecknad här?

C: Ja, jag vet inte om jag har den

F: Men kan du undersöka det Christer?

C: Ja, undersöka kan jag.

F: Då tackar jag for det.

C: Vad var det ftir mening med det...

F: Jo, men det vore intressant och se just det vapnet som du då har

ftirsålt, som du säger, att kunna se det.

C: ..ohörbart.. det är ju bara att titta i en sån där Smith&Wesson

katalog så ser ni hur det ser ut, ..ohörbart.. eller vad är det för mening

med det, om det redan finns riktiga fotografier.. .

F: Men jag frågar om du hade några fotografier på din tidigare Smith

&V/esson revolver som du har ägt?
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C: Ja, det är möjligt att jag har det nånstans ..ohörbart..

F: Har du i så fall lust att överlämna det till undertecknad?

C: Ja, om jag hittar det.

F: Då tackar vi för det Christer och så släpper vi den frågan och går

vidare i utred.., eller i förhöret här.

C: ..ohörbart.

F: Jo, det är jag medveten om. Christer, jag tänkte höra med dig, har

du några stamcaféer som du besöker när du är inne och går i centrala

Stockholm?

C: Ja, stam och stam. Jag vet inte om man kan kalla det för stam. Man

går, det beror väl på vad man, känner sig sugen på en fika går man väl

inte på ett cafe.

F: Men är det några caféer i centraia Stockholm som du besöker mer

regelbundet under årens lopp?

C: Ja, när jag bodde Uppe i Vasastan, dom hade ett där på, på

Odengatan där, mitt emot ..ohörbart.. ja, så var det det på Kungsgatan,

Biblioteksgatan finns och sen farurs där uppe, uppe på Sveavägen

också, dom hade, det är väl ny regi där nu. Dom hade såna hä¡ gamla

foto grafier, svartvita foto grafi er över hela väg gârTrâ, . : ohörbart..
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F: Var ligger det caféet på Sveavägen?

C: Mitt emot.

F: Mitt ernot vad då?

C: Tunnelgatan

F: Är det,alltså, mitt emot platsen d¿ir Olof Palme blev mördad?

C: Ja, det är nästan ..ohörbart.. Sen finns det ju det där vid

Hötorgsskrapan, det är nån turkisk familj som har nåt cafe där man

kan, dâr jag brukar gå ibland, dom har en sån där spelbutik där vid

Hötorget ..ohörbart.

F: Christer, i utredningen här så har vi ju då tillfrågat dom här som

äger caféet på Sveavägen, Cafe Svea som det heter och ligger mitt

emot mordplatsen och vi har ju.förevisat ioton på dig för dom som

jobbar där, och ägarna utav det här, dom har gjort gäJlande, att sedan

1988 har varit stamkund, som dom beteclcnar det, på det här cafeet.

Kan det stämma?

C: Ä¡ det dom gamla ägarna?

F: Svarja.

C: Ja, det beror ju på vad man menar med stamgäst.
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F: Ja, dom påstår att dom ser sig på det här cafeet från 1988 och

framåt, minst tre, flna gånger i veckan. Vad har du att säga om det?

C: Nej, tre, fyra gånger i veckan, sa du det. Nej, jag har inte ftirt någon

..ohörbart.. just 1988 ..ohorbart.. Men, ja man går väI.., nån gång

ibland, när man går från Vasastan och går ner till stan då går man ju

..ohörbart.. så att, om rnan ska åt det hållet, så..

F: På

C: . . . tre , fyra, att jag skulle varit där varannan dag, det vet jag inte var

dom har fått ifrån. För att tre, fyra gånger i veckan, det innebär 1u

varannan dag. ..ohörbart.. men nån gång emellanåt går jag in där.

F: Christer, på årsdagen av mordelpå Olof Palme, har du besökt eller

gått lorbi mordplatsen eller graven då?

C: Det vet jag inte. För det är ju.många årsdagar, det är ju l3 årsdagar.

Så att jag gâr väl förbi där många dagar om året, när man är i stan, då

går man ju där vid cenfrum. Så det är ..ohörbart.. jag kan, jag kan inte

svära på det. Det är säkert många. Det är i centrala delarna av, man rör

sig...

F: Ch¡ister, jag vill fråga dig också, om en annan sak, och då år vi gå

tillbaka lite i tiden, om vi säger i mitten av 1980-talet, näi du bodde på

var du ofta på bio då?
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C: Nån gång emellanåt

F: Vad brukar du se for sorts filmer, vad är det som väcker dina

intressen?

C: Det är väl inte så ofta. Det är väl mest att man tittar på tv. Jag tittar

ju i tidningar, på annonser och så där ..ohörbart..

F: Men vad är det som tilltalar dig Christer då, i mitten av 1980-talet,

är det seriösa filmer eller våldsfilmer, actionfilmer eller naturfilmer?

C: Jag vet inte vad jag ska svara.

F: Då frågar jag dig, Christqr. ..

C: ...ohörbart

F: Har du sett filmen Bröderna Mozart?

C: (slaatt) nej ..ohörbart.. avdelning för ledande frågor.

F: Nej. Jag ställde frågan, har du sett filmen, det är väl ingen ledande

fràga?

C: (skratt) ..ohörbart. .

F: Ja, men det är ju ingen ledande fråga om jag frågar, har du sett

filmen.
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C: (skratt)

F: Har dr¡ sett den?

C: Nej. Men Olof Palme hade tydligen sett den.

F: Vi lâmnar filmens värld Christer och går vidare i det här forhöret.

Du har sagt i tidigare förhör då, med Bengt Ödmark, att anledningen

till att du sålde det här aktuella vapnet, Smith & Wesson revolvern, var

att du låg efter med en hyresskuld, stämmer det?

C: Ja, bland annat

F: Då frågar jag dig, du fick ju som du har sagt, 5.500 kronor for det

här vapnet och du hade id aktuellt

tillf?ille. Vad sålde du förutom vapnet for att

C: Jag sålde lägenheten.

F: Ja, det har jag förstått också, men så att säga, det var

Ittat du sagt i förhör.

C: Ja, det var för att jag var, det var en mäklare, en HSB-mäklare, det

var en HSB-lägenhet. Dom hade mäklarkontor på Flemminggatan och

hon som hade hand, det var en kvinnlig mäklare. Hon som hade hand

om Haninge och Handen och Västerhaninge och det, hon var på
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semester då, och hon skulle. Då frågade jag, vem är det som är i

hennes ställe då, som har hand om det här. Ja, det är ingen. Så jag fick

ju vänta till hon kom tillbaka från semestern. Sen när jag fick

pengama, då, när jag hade sålt låigenheten, då hade jag pengar, så

då, sen fick jag ju, det som var över.

F: Men varför väljer du just att sälja Smith & V/esson revolvem,

varför säljer du inte något utav de andra vapnen?

C: ,.ohörbart

F: Förlåt?

C: Det var väl ingen som frågade efter det. . ..ohörbart.

F: Men ändå så visste

C: ...jag hade ju två stycken

F: Men ändå så visste du ju då, att det lorelåg ett intresse från polisens

sida att provskjuta det här vapnet och du har ju följt Palmeutredningen

ganska noga, har du själv sagt.

C: Jo, i och för sig, men jag trodde inte det var intressant. Det var dom

där ftirsta åren, florsta tiden.

F: Men en så intelligent man...
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C: Ja,då, jag tog for givet att den skulle vara intressant den här forsta

tiden ..ohörbart.. och var den inte intressant, då var den väl inte

intressant efteråt heller ..ohörbart..

F: lvlen Christer, en så intelligent man som dig, du måste ju förstå, att

säljer du ett vapen som du har licens fcir, står skriven for, säljer det till

en okänd person i centrala Stockholm, så måste du väl begripa i alla

fall, att det här vapnet ska användas i kriminella sammanhang, och att

du en dag kanske fär stå till svars för det, eftersom vapnet står

registrerat på dig. Hur tänker man då? Jag menar, du är ju en vaken

kille vid den här tiden också?

C: Nej, jag kanske inte var så vaken

F: Men har du tänkte på följderna?

C: Jo då jag har ju tänkt på foljdema efteråt.

F: Och här är en anledning till varft)r du sitter här igen.

C: Ja, sen var det det här med Bengt Ödmark, han frågade om det där.

Det var nån, massaker där på Srureplan då, lite efteråt, tror jag,

..ohörbart.. men då tankte ..ohörbart.. det kunde ju faktiskt varit min,

men det var det inte, dom hade sån här ak-4. Så att det var då som,

som Ödmark sa då, att jag var misstänkt för vapen, grovt vapenbrott,

så skulle han anmäla mig für det, och det giorde han också.

F: Okej, vi lämnar den biten.
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C: Det var väl samma åklagare, vad hette han.

F: Helin,

C: Ja, så han skulle göra en undersökning på det däir, och det gjorde

han tydligèn så, ja så väntade jag ju bara på att dom skulle komma och

sätta mig då bakom lås och bom, men ..ohörbart.. jag vet inte vad som

hände.

F: Ja, det var väl så att det var preskriberat .

C: Nej. Ja, jagvet inte. Vilken tid var det då?

F: Vi lämnar den biten, för...

C: ..ohörbart.

F: ... så kan vi prata om det senare i för, senare. Jag vill nämligen gå

vidare här och jag vill ställa den fråga om du i tiden runt 1985,

1986,då du bodde inne i centrala Stockholm umgicks eller hade någon

flickvän?

C: Vad angår det dig.

F: Det skulle vara bra att fä prata med henne i så fall. Hade du någon

flickvän som du kan namnge vid den här tiden ifräga?
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C: Men det angår inte dig.

F: Du vill inte svara på det, är det rätt uppfattat?

C: Ja, det är det

F: Okej Christer,..ohörbart.. rätt att svara så, och då ska jag

avslutningsvis tillfråga dig Christer, yar någonstans befann du dig den

28 februari 1986 vid 2320-tiden?

C: Ja, det var ju mitt i natten så jag låg väl hemma och sov. Jag brukar

göra det halv tolv på natten. '

F: Och var någonstans låg du och sov?

C: Hemma

F: Och var var hemma då?

F: Och var fanns ditt vapen, Smith & Wesson revolvern vid tiden?

C: I bankfacket.

F: Tack lor det. Har Chnster Andersson någonting att tillåigga eller

korrigera till dagens fìirhör, så har du möjlighet att säga det nu.

C
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C: ..ohörbart.. kommer inte på nånting just.

F: Okej,önskar du lyssna igenom det här bandet, eller önskar du ta del

utav det utskrivna förhöret när dçt är klart?

C: Ja, du ffir skriva vad du vill i ftirhörsprotokollet, det gör ni ändå.

F: Nej, men Ch¡ister, det är ju så här, att du har ñtt prata fritt in i

bandspelaren här. Jag har ju hållit fram bandspelaren och det är dina

ord som kommer att skrivas ut, så du har din fulla rätta att lyssna på

bandet och även ta det utav förhörsutskriften, önskar du det Christei,

svara ja eller nej.

C: Jag struntar i det. Skriv vad du vill i fttrhöret, skriv precis vad du

vill. Jag bryr mig inte.

F: Du bryr dig inte. Då avslutar vi frirhöret och klockan har blivit

I I .50 den l7 januari 2000.

Stockholm som ovan

Lennart Gustaßson, krinsp

00-01-18/GT
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