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Protokoll fört vid förhör med 

sjukpensionären Ofstad, Erling, 

född 531209-9319, Lillbostråket 53A, 

191 70 Rotebro, tfn: 08-7541583 . 

Förhöret hållet • pa där för avsett rum 
inom RK-A2 lokaler på Kungsholmsgatan 

37 i Stockholm, med början klockan 

09.00, fredagen den 12 maj 1989. 

Förhörsledare: krinsp Tommy Andersson. 

Utan tillgång till förhörsvittne. 

Ofstad underrättades om att han skall höras kompletterande i utredningen om 

mordet på Olof Palme och då i egenskap av kamrat till Christer Pettersson. 

Angående den mössa av "Rosa Panternmodell" som Erling Ofstad pratat om i före-

gående förhör, uppgav 

år sedan av en flicka 

han nu på frågor därom att han fick den för kanske 7-8 

som heter Helena Lindholm som 

Säter. Lindholm arbetar som sjuksköterska på Säters 

bor på Vretvägen 

sjukhus. 

18 i 

Ofstad fick mössan för kanske fem år sedan och har förvarat den i sin nuvarande 

lägenhet fram till dess att Christer Pettersson stal den. Var i lägenheten 

Ofstad haft mössan kan han omöjligt minnas vid förhörstillfället . 

För högst ett år sedan, vid ett tillfälle då Ofstad besökte Christer Pettersson 

i dennes lägenhet, tog Pettersson fram Ofstads "Rosa Panternmössa" från en av 
garderoberna som finns mellan köket och toaletten, samtidigt som han sade: 

"Titta här då Erling", eller något lilknande, varpå Erling svarade något i stil 

med: "Har du den", varefter han och Pettersson diskuterade en kortare stund om 

hur mössan kunnat hamna där den nu var. Under diskussionen sade Pettersson att 

han stulit mössan från Ofstads lägenhet. Då mössan saknade värde för Ofstad 

O lät han Pettersson behålla den, varför han inte har en aning om var den finns 
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idag. Såsom Ofstad uppfattade ovan relaterade situation, var det inte så att 

Pettersson gick till garderoben i syfte att ta fram mössan. I stället kom det 
nog fram i samband med att Pettersson letade efter strumpor eller andra per

sedlar. Ofstad tror att Pettersson själv blev överraskad av att hitta mössan 

och också att han blev lite generad . 

Mössan ifråga betecknar Ofstad som en skämtmössa och han har därför aldrig haft 
den på sig utomhus, åtminstone inte här nere i Stockholmstrakten. Ofstad har ej 

heller sett Pettersson klädd i den . 

Mössan är tillverkad av smalrandigt manchestertyg och rosa till färgen. Oen 
går att vända ut och in och har då en mörk färg - möjligen svart - med röda 

prickar på. 

Mössan har vid sin midja också en insydd resår som gör att den sitter fast or

dentligt på huvudet. I framkanten har denne en liten skärm, medan det är mycket 

löst tyg i kullen - betydligt mer än i en basker. 

På fråga uppgav Ofstad att Christer Pettersson kort tid efter mordet sade till 
honom att han varit inne i stan för att handla "tjack" på mordkvällen, medan 

Spinnars legat hemma i Petterssons lägenhet och väntat. Då Spinnars och Petters

son sedan diskuterat mordkvällen hade de blivit oense om när Christer Pettersson 
egentligen kom hem, då Spinnars ansåg att Pettersson kommit hem senare än vad 
denne själv uppgav. 

Ofstad fick den uppfattningen att oenigheten angående hemkomsttiden irriterade 

Pettersson, även om denne inte direkt var oroad där för. Då Pettersson berätt

ade ovanstående för Ofstad fick denne ingen som helst känsla av att Pettersson 

kunde ha något med mordet att göra. Snarare var det så att Petterssons irrita

tion kom sig av att han alltid vill att det skall vara ordning och reda med 

hans person, varför han naturligtvis inte ville stå utan alibi på grund av att 

Spinnars mindes fel, särskilt inte som han var dömd för mord tidigare. 
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Vid närmare samtal mellan Ofstad och förhörsledaren om var i oenigheten mellan 

Spinnars och Pettersson bestått, uppgav Ofstad att såsom han fått det relaterat 

för sig av Pettersson, förhöll det sig så att denne ansett att han varit hemma 

vid 23.15-tiden, medan Spinnars varit av den uppfattningen att Pettersson kom

mit hem med sista eller näst sista pendeltåget, det vill säga 00.30 eller 01.00 . 

Ofstad vill också minnas att Pettersson ytterligare en gång - ej heller nu 

långt efter mordet - pratat om ovanstående hemkomsttid. Pettersson hade då 

funderat över om det möjligen kunde vara så att han kommit hem framemot 
24.00. Såsom Ofstad uppfattade det, kom sig Petterssons osäkerhet därvidlag 
av att $pinnars stod fast vid sin tidsangivelse. 

Såvitt Ofstad nu minns har Pettersson aldrig sagt något om mordet på Olof Palme 

förutom då vad som här relaterats angående hemkomsttiden. 

Ofstad kan inte minnas att han hört Pettersson uttala sig om Olof Palme eller 

socialdemokratin. över huvudtaget har Ofstad och Pettersson aldrig pratat om 

pol1t1ska företrädare eller om pol1t1k 1 allmänhet. 

Angående terrorism och dylika ting, uppgav Ofstad att han och Pettersson ald

rig diskuterat sådant och han har heller ingen uppfattning om Petterssons å

sikter i dessa ting. Ofstad har dock som sin uppfattning att Pettersson såg 

en viss positiv prestige i att ha "suttit ihop" med och bott hos bombmannen, 

som han dock inte berättade något om, förutom då ovanstående. 

över huvudtaget var det så att Pettersson ofta ville att Ofstad skulle ta del 

Petterssons gamla domar, kallelser till förhör etcetera - handlingar som Ofstad 
fick högläsa ur, då de två satt vid bordet i köket i Petterssons lägenhet. 

Ofstad vill dock inte säga att Pettersson visade någon stelhet över vad han 

gjo1·t, men han hade inte heller dåligt samvete. 

Oftare än vad han tog fram gamla domar och polisprotokoll, hände det sig att 

Pettersson tog fram bibeln ur vilken han läste för Ofstad. Några särskilda, 
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ofta återkommande avsnitt, kan inte Ofstad minnas, liksom ej heller vad de 

diskuterade i ämnet religion förutom då frågor kring gudstro. Pettersson 
trodde definitivt på gud. 

Sedan Ofstad blev bekant med Pettersson, troligen 1985, har han sett denne 

använda både alkohol, hasch och amfetamin. I samband därmed har Ofstad aldrig 

sett Pettersson "stökig" eller aggresi v. Då Pettersson dricker· alkohol blir 
han dock ofta trött och somnar om han får för mycket i sig . 

Avslutningsvis uppgav Ofstad att han tycker att Pettersson varit en bra kamrat 

även om han blivit bestulen av honom några gånger, något som Ofstad dock har 

förlåtit Pettersson, som aldrig varit snål
1
utan vid massor av tillfällen delat 

med sig av hasch och andra ting till Ofstad. 

Förhöret slut klockan 11.10 dag som ovan. 

Ofstad önskar ej ta del av förhörsutsagan. 

�.J ,1.LWffiA 
TortVnyä:'rsson 

Krinsp 
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