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Protokoll fört vid förhör med diversearb. 

Holmqvist, ANDERS Holger född 591017-0058 

Skjutbanevägen 34 191 41 SOllentuna 

tfn 08/356447. 

Adress till föräldrahemmet . 

Holmqvist är arbetslös. 

Han höres onsdagen den 4 januari 1989 med 

början kl 11.20 i RKA2:s lokaler på Kungs

holmsgatan 37 i Stockholm . 

Förhörsledare: Krinsp Inge UVemo och Tuve 

Johansson. Inga övriga närvarande. 

Bandupptagning. 

Hågge Holmqvist höres i Palmeutredningen. 

Holmqvist informeras vidare om att anledningen till förhöret är Holmqvists 

bekantskap med Krister Pettersson. 

Anders Holger Holmqvist uppger att han kallas Hågge och han kommer att kallas 

HAgge i förhöret . 

Hågge uppger att han bor hemma hos sina föräldrar. Han flyttade hem senast 

1987 då han frigavs från Håga-anstalten. 

Hågge uppger att han känt Krister Pettersson i ca 5 år. De träffades första 

gången i Sollentuna centrum och han menar att det kan ha varit kring år 

1984 till 1985. Bekantskapen har vuxit med tiden som gått och idag menar Hågge 

att han känner Krister Pettersson bra. 

Hågge beskriver Krister Pettersson så som att han såg ut året -84 - 851 
som han �er ut idag raggarfrissa och en liten pröjsare. Hågge tror att hans 

bekantskap med Krister Pettersson knöts via Ulf $pinnars. Spinnars känner 

HAgge sedan gammalt. 

! 0 
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Första tiden som HAgge och Krister Pettersson umgicks var de i Sollentuna 
centrum då de förtärde lite alkohol. Han menar att det var någon gång under 
1986 som han första gången besökte Krister Petterssons lägenhet i Rotebro. 
Hågge själv jobbade då i Rotebro. Hågge berättar vidare att han och Krister 
Pettersson började umgås intensivare från april - maj -88 och fram till 
senhösten -88. De satt då i Sollentuna Centrum och "krökade intensivare". 
I det sällskapet fanns personerna Kina okänd för övrigt, Aulis, okänd för 
övrigt, samt Valle ev namn är Val�1och han ska vara pollack.Samt Jens 
Moderato. Utöver dessa fanns ett flertal andra som satt och krökade på A
lagsbänken, i Sollentuna Centrum. 

HAgge tillfrågas ifall han röstade året 1985 rörande riksdagsvalet och det 
övriga. Han säger att detta gjorde han och han röstade i Turebergsskolan. 
Under den röstningen hade han ingen från Sollentunasällskapet med sig. 

Spontant berättar Hågge att Krister Pettersson var med honom de han röstade 
hösten 1988. Även då skedde röstningen på Turebergsskolan. I fall Krister 

Pettersson röstar eller röstade vet inte Hågge, eftersom de inte röstar på 
samma ställe. Han menade dock att ifall Krister Pettersson röstade så gjorde 
han det i Rotebro. HAgge sa det även spontant, att han röstade på sossarna . 

Rörande februari månad 1986 så säger Hågge att han nog vid den tidpunkten 
arbetade åt Sollentuna Kommun och Servicelaget som ligger under Fritids
kontoret. Han vill mena att han arbetade hela vintern fram till våren . 
Han tillfrågas vidare vad han gjorde den 28 februari 1986. Han menar 

att han nog arbetade hela dagen från tiden 07.00 till 16.00. Efter arbetet 
var han nog nere i Sollentuna Centrum en sväng, för det brukar han alltid 
göra. Därefter så gick han nog hem till sina föräldrar. Då han kom hem på fredag 
kväll så menar Hågge att hans föräldrar var hemma. Vad han själv gjorde 
senare på fredag kväll, kommer han inte ihåg, men han tror att han höll sig 
hemma. Han vill mena att att han ialla fall inte lämnade Sollentuna. 

Något ytterligare kommer han inte ihåg från kvällen den 28 februari 1986. 

Ooen 1 mars 1986 så menar Hågge att han hörde på nyheterna innan han lämnade 
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hemmet att Palme blivit mördad. Han menar att man ju reagerar då man hör det på 

radion och att det då blev surr på de personer han träffade. Han uppger att han 

brukade lämna hemmet vid 11 - 12 tiden på lördagförmiddagarna och att han 
kanske gjorde så även denna dag. Vart han då tog vägen det vet han inte, Men 
han menar att han kanske gick hem till någon kompis. På fråga om han träffade 
Krister Pettersson den 28 februari eller den 1 mars 1986 så säger Hågge att 

han nog inte gjorde det. Vid den här tidpunkten så umgicks Hågge och Spinnars 

väldigt mycket. De var då nere vid Sollentuna Centrum. HAgge säger även att nog 

Krister Pettersson var i Sollentuna Centrum vid den tiden. Han menar att de 

träffas allihopa i Sollentuna Centrum som normalt hänger där. Han kommer 

ihåg att alla pratade om Palmemordet. Reaktionerna i Hågges sällskap var 

inte särskilt positiva, utan de tyckte att det var väldigt hemskt det som hade 

hänt. 

HAgge säger att han är socialdemokrat och alltid varit det. Han tyckte det var 

fruktansvärt. 

Krister Pettersson såg likadan ut då som han såg ut här i december månad 1988. 

Hågge menar att det inte var någon skillnad på honom till utseendet. 

Vid den här tidpunkten kring 1 mars så gick Krister Pettersson oftast klädd 

i en midjekort svart jacka. Det är den jackan Hågge kommer ihåg att han 

använde under vintern. Krister Pettersson brukade bara ha midjejackor. 
Ulf Spinnars har flera jackor men han gick bla klädd i en skinnjacka och i 
bland under vintern� han en mörkblå täckjacka som gick ner till grenen. 

Hågge kan inte säga någon bestämd dag då han träffade Krister Pettersson 

i centrum dagarna kring den 28 februari 1986. Han menar att han nog träffade 
honom både före den 28 och dagarna efter den 28 men att han inte kan precisera 

någonting. Men han säger att de all tid träffades i Sollentuna så varför skulle 

de inte ha gjort det även vid denna tidpunkt. Hågge säger att om det vore 

någoting särskilt med Krister vid den här tidpunkten så skulle han nog ha 

märkt det men han säger att Krister alltid varit som han är idag. 
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Vid den här tidpunkten höll HAgge och $pinnars och Krister Pettersson ihop 

mest. 

Hågge tillfrågas om han skrev i någon kondoleansbok. Han säger att han inte 

gjorde det. Han vet ej heller om Krister Pettersson gjorde det . 

Hågge tillfrågas vidare om han besökte Krister Petterssons bostad tiden efter 

mordet. Han säger att han ju besökte honom flera gånger. Han tillfrågas då 

ifall han sett någon Palmetavla eller något fotografi över Palme i Krister Petterssons 

läqenhet. Det har han inte sett. Han säger att de oftast satt i köket hemma 

hos Kriser men att det hände att han även var in i vardagsrummet. Han kan dock 

inte komma ihåg att han skulle ha sett någon Palmetavla. 
Krister Petterson har ej heller berättat för HAgge om någon Palmetavla. 

HAgge uppger vidare att det hänt att de diskuterat Palme vid något tillfälle 

och att Krister Pettersson aldrig sagt något negativt. Hågge tror att Krister 

Pettersson möjligtvis kan vara socialdemokrat. Men det är ingenting som han med 
bestämdhet vet. 

Atergående till HAgges valdeltagande så uppger han att Krister Petterson 

ju var med honom till vallokalen men att han höll sig vid sidan av när 

Hågge gick fram till och ställde sig bakom skynket för att lägga i sina ut

valda röstsedlar. Han behövde inte någon hjälp av någon för att göra detta val 

eftersom han mycket väl visste vad han skulle rösta på . 

Han till frågas även om vem Rista är. Då säger han att "det är en tjock gubbe" . 

Denna Risto brukar aldrig hålla till där nere i Sollentuna Centrum med Hågge 

och hans sällskap . 

Hågge tillfrågas vidare om han hört att det skulle ha hänt något speciellt 
i Kristers lägenhet. Han ställer sig då frågande till vad det skulle vara. 

Frågan förtydligas och han till frågas då om han hört om det brunnit hos 

Krister. Han säger då att det har han ingen som helst aning om. Han har dock 

inte sett några brännskador. Han tror att Krister Pettersson borde berättat 
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det för honom om det brunnit. I alla fall menar han att man borde sett bränn

skador om det har brunnit. Hågge och Krister Pettersson har inte pratat vapen. 

Hågge säger att han själv inte brukar använda vapen. Dm det vore så att Krister 

Pettersson skulle gått och burit på skjutvapen så skulle Hågge inte 

umgåtts med honom. Han säger att han aldrig sett Krister Pettersson ha något 

skjutvapen ej heller pratat om något vapen . 
Det enda vapen som Hågge sett på Krister Petterson det är en kniv. Men han menar 

att det inte är något ovanligt i de kretsarna de umgås i att folk bär på 

kniv . 

HAgge och hans sällskap däribland Krister Pettersson brukar inte prata 

politik och av den anledningen så vet han inte vad Krister Pettersson tycker 
om olika politiker samt olika politiska partier. 

H/\gge tror inte att det finns någon Gud och han menar att han inte pratar 

religion med någon eftersom han inte alls är intresserad av religon. 

Krister Pettersson har ej heller pratat religion med HAgge eftersom Hågge är 

helt ointresserad. Hågge vet att Krister läser Bibeln men hur mycket intresserad 
han är av religion det vet han inte. Hågge tillfrågas vidare om Krister 

Pettersson vid något tillfälle för honom berättat vad han skulle ha gjort den 

28 februari 1986. Om han sagt någonting om den dagen kan inte Hågge minnas det 

idag. 

Krister Pettersson använder glasögon då han finns i hemmet då han läser och 

ser på teve. 

HAgge tillfrågas vidare om han och Krister brukar ha någon_ huvudbonad på 

vintern. De brukar de aldrig ha. Han har över huvud taget aldrig tänkt på 

om han har sett några mössor hemma hos Krister. Krister Pettersson bär aldrig på 
några väskor eller liknande. Det enda han bär på är systempåsar . 

Då de brukar sitta hemma hos Krister hemma i hans lägenhet så brukar gardinerna 

oftast vara öppna. Persiennerna kan i bland vara halvt om halvt förvippade 

för att skyla in sig, men lika ofta är det öppna . 
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Hågges personliga uppfattning är att Krister Pettersson är helt oskyldig till 

det han nu misstänks för. 

Hågge berättar vidare att han ju sett Krister Pettersson arg och agressiv . 

Han poängterar dock att Krister aldrig blir arg och agressiv utan anledning. 

Han kan ju ha en svart blick när han blir arg som många kan bli rädda för, men 

personligen blir inte Hågge rädd för den. Det allmänna omdömmet som Hågge 

har om Krister är att det är en just och trevlig prick . 

Vid några olika tillfällen har Hågge hört Krister berätta då han varit berusad 

om att han som 23-åring stuckit ihjäl en person med kniv. Anledningen till att 

han har berättat det, det vet inte Hågge. Som Hågge uppfattade det hela så 

var det inte alls något sätt för Krister att imponera, utan han berättade det 

bara. 

Krister och Hågge brukade ibland bege sig in till Stockholms City. Som färd

medel gäller för sällskapet endast det kommunala. Pendeltåg in till stan. I 
stan åker man tunnelbana eller promenerar. Personbil har ingen tillgång till, 
utan det är det kommu�ala som gäller • 

Allmännt säger Hågge att Krister brukar lämna sällskapet i Sollentuna ganska 

tidigt då han fyllnat till. Då reser han sig plötsligt och säger att nu 

ska jag åka hem och sova. Och då lämnar han Sollentuna för att ensam bege 

sig till sin bostad i Rotebro. 

Under förhörets gång nämnde Hågge spontant namnet Oxen men sa då i samband att 

det är nog något som han läst om i tidningen att det skulle vara någon spel

klubb. Krister Pettersson har personligen aldrig nämnt namnet Oxen för Hågge. 

Krister Pettersson har ej heller vid något tillfälle pratat om mordplatsen för 

Hågge. Ev har Hågge och Krister passerat mordplatsen under den tid det låg 

rosor på marken. Om Krister var med är inte Hågge säker på, men att han åt

minstone själv har passerat där medans det låg rosor på marken är han helt 
0 säker på. 
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Var Spinnarn befann sig kvällen den 28 februari 1986 vet inte Hågge med be
stämdhet själv men han menar att han ju hört och läst i tidningen att Spinnars 
skulle ha befunnit sig i Krister Petterssons lägenhet och väntat på Krister. 

Hågge tycker att Spinnars tidsangivelse är konstig att han ska komma ihåg när 

Krister har kommit hem och det grundar han sig på att Spinnars också är en 

missbrukare som alla är i dom här kretsarna och att hans minnesbild därför 

kanske inte kan vara så stark som han har velat utge sig för att vara. Hågge 

menar att det är konstigt om Spinnars skulle ha tittat på klockan när 
Krister kom hem och sagt jasså du kommer hem nu och lagt klockslaget på minnet . 

Strax efter mordet så blev Krister Pettersson hörd i Palmeärendet. En tid 

efter det berättar han för Hågge att han blivit hörd i Palmeutredningen och 

att han nu fått en ny kallelse och ska bli hörd en andra gång. Detta 
tyckte Krister var för djävligt. 

Hågge säger att han ju skulle velat komma ihåg allt det som har hänt från mord

dagen och fram till nu, även dagarna före men att han nu svarat på polisens 

frågor så gått han har kunnat och efter det vad han kommer ihåg av det hela. 
Närmare än så minns han inte . 

Förhöret avslutas klockan 13.00. 

förhörsledare 

Hågge 

F 

H 

F. Ja du Hågge, ska jag fråga dig om du kan godkänna det här förhöret eller 

om du vill ha det återuppspelat? 
H. Jag godkänner detta förhör. 

F. Du behöver inte få det återuppspelat? 

H. Nej . 

Stockholm som o van 

0Inge Uvemo Krinsp 
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