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Protokoll fört vid förhör med BIRKSTRAND, 

Rista lln�ri f. 410223-9755, boende 

under adress Drabantstigen 1, 1 tr., 

191 78 Sollentuna, tfn: 754 63 34. 

Förhöret hållet i bostaden, söndagen 

den 18 december 1988 med början kl. 13. 30 . 

Förhörsledare: Krinsp Bengt Ödmark och 

krinsp Alf Andersson. 

Birkstrand är införstådd med att förhöret avser hans bekantskap med Christer 

Pettersson. 

B1rkstrand uppger 1nledn1ngsv1s att han t1d1gare bodde på Rotebrovägen 3. 

Han lärde känna Christer Pettersson för åtta till nio år sedan, då de fick 

kontakt i Centrum, vid en parkbank, då Christer Pettersson inledde ett 

samtal med Birkstrand. 

Birkstrand uppger att han är pingstvän men att han har inte samma uppfatt

ning som Christer Pettersson. Visserligen vet Birkstrand att Christer läser 

bibeln, men Birkstrand vill inte beteckna Christer som religiös . 

Christer Pettersson beskrives av Birkstrand som en dubbelnatur. Han kan vara 

väldigt god och givmild, t.ex bjuda på mat när någon är hundrig, men han kan 

också vid vissa till fällen vara synnerligen "ond". Dessa "onda" till fällen 

kommer tydligast i dagen när Christer Pettersson har knarkat och Birkstrand 

menar att han under stundom kan få så kallade "snedtändningar". Birkstrand 

har vid ett tillfälle blivit sparkad och slagen av Christer. Detta hände för 

cirka fyra år sedan i Birkstrands egen lägenhet. Christer hade då kommit upp 

i lägenheten och skulle ta sig en narkotikainjektion och Birkstrand sade då 

åt honom att han inte fick knarka i lägenheten. Efter det så flög Christer 

Pettersson på honom . 

Birkstrand uppger att han anser att Christer Pettersson är en mycket intelli-
0 gent person, med ganska stora kunskaper. 
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Hela Christers beteende är något av en paradox, enligt Birkstrand, ty Christer 

kommer från en mycket fin familj. Pappan var kamrer och ägde en villa i 

Solna. 

Christers farföräldrar var baptister. 

s p ontant u ppg er Birkstrand att han an g ående Christer läste i tidnin g en 

att denne skulle vara Palmehatare och på detta påstående menar Birkstrend, 

att han finner detta mycket märkligt, eftersom Christer betraktade Birk

strand som sin bäste vän, men han har trots detta aldrig sagt något om sitt 
Palmehat. 

Birkstrand vill här komma med ett exempel på varför Christer kan anse 

honom som sin bäste vän och det är så att Christer gjorde vid ett tillfälle 
inbrott i Birkstrands lägenhet och stal då Birkstrands tv-apparat, samt en 

stereoanläggning, men Birkstrand anmälde aldrig detta för polisen, utan 

förlät honom och denna förlåtelse fick Christer för sina farföräldrars 

skull. 

Under den sista treårsperioden, när Birkstrand har bott i denna lägenhet, som 

han nu bebor, har Christer kanske vid ett par tillfällen varit på besök 

hos honom. Birkstrand har själv, under samma period, vid ett par tillfällen 

besökt Christer . 

På frågan om Birkstrand kan erinra sig vad han gjorde och var han befann sig 

när han fick veta att Palme hade mördats, uppger han följande: 
Under natten dessförinnan, d.v.s natten mellan 28 februari - 1 mars 1986, 
befann sig Birkstrand på en pizzeria vid namn liljan,som är belägen vid 
Rotebros station. Där träffade han två vänner, Seppo och dennes fästmö, Ann, 

sannolikt Andersson i efternamn. Vi.d stängningsdags, som kan ha varit kl. 
23.00 - 24.00, begav sig Birkstrand hem till Seppo, respektive Andersson och 

övernattade där. På morgonen lämnade Birkstrand lägenheten och begav sig 
då hem till kamraten Raimo. Av R�imo fick han veta att Palme hade mördats 

• Ifylls oj om blanketten använd.$ $Om forts.ållningsblad .  Ex 1: Till originalpärm (i  nr-föl jd) 



• 

• 

• 

• 

0 I Pollsd1S.Uikt. SPANINGSUPPSLAG 
' Slon,8-25 

07 Avsnin 08 LOpande nr ...................................................... i grövre brottmål 
02 AJbetsenhet· 

...................................................... 
03 Uppr311Mld> nv· 1ereton• 04 Fort&all· I Vppgiltslamnafe (efle,nsmn och 16-rnamn) n ningsblad 

09 Brott mcct vi lk(.'1 1,1ppgi!1en h01 sanunal\' 05 

Pi 
I Uttökdlt$dntum 

10 

0 

n F(>rh01:;.i>rOI P,omemo11a 
I t;.ilk 

och Birkstrand blev mycket upprörd. Han uppger vidare att han då strax 

efter lämnade Raimos lägenheten och gick ner till fiskaffären i Rotebro 

Centrum för att handla. Birkstrand erinrar sig att han grät öppet och kunde 

inte hejda sin gråt. I fiskaffären fanns innehavaren, som heter Ingrid, 

efternamnet är obekant . 

På fråga vad Birkstrand erinrar sig om dagen den 1 mars 1986, uppger han att 

han kommer inte ihåg vad som hände efter det att han var i fiskaffären. 

Sannolikt så gick han hem till sig. Han var mycket upprörd efter beskedet 

om Olof Palmes död. 

På fråga om han denna dag hade kontakt med Christer Pettersson på ett eller 

annat sätt. Genom besök, antingen av Christer eller besök av Birkstrand hos 

Christer, eller någon annan kontakt, uppger Birkstrand att han, såvitt han 

kan erinra sig, inte hade någon som helst kontakt med Christer denna dag. 

På fråga om Birkstrand och Christer vid något eller några tillfällen har 

avhandlat statsministermordet, uppger Birkstrand att han har pratat med 

Christer om detta. Samtalen har förle·tt på det sättet att Birkstrand har 

kommit med en del teorier om mördaren och om hur mordet eventuellt kommer 

att lösas, men Christer har inte, vad Birkstrand kommer ihåg, på något 

speciellt sätt kommenterat detta. 

Birkstrand uppger spontant att han skulle finna det ytterst underligt om 

det skulle vara Christer Pettersson som har mördat Palme. Birkstrand har, 

som han tidigare nämnt, ansett sig ha ett stort förtroende hos Christer 

Petterson och Christer har visat honom detta förtroende, genom att öppet 

tala om diverse brott han har begltt. 

På fråga om Christers politiska uppfattning, uppger Birkstrand, att denne 

för Birkstrand sagt att han var tidigare i ungdomen kommunist, men att han 

senare öppnat ögonen och istället röstade på socialdemokraterna. 
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hatar det svenska samhället, däremot har han framfört att han hatar "snutar". 

På direkt fråga om Birkstrand kan erinra sig om Christer Pettersson själv 
berättat vad han gjorde vid tidpunkten för mordet på Olof Palme, uppger 

Birkstrand att han ej har pratat med Pettersson om detta . 

På fråga uppger Birkstrand att han ej var hos Christer på besök, då denne 

hade födelsedagsfest och fyllde 40 år. Han har ej heller vid något annat 
festtillfälle varit på besök hos Christer Pettersson . 

Birkstrand uppger emellertid att han känner till en del av Christers vänner 

och vill nämna följande: 

"Stora Jerka", identisk med Erik Norström. 

"Hoggy", sveMk man. Liten och smal. Cirka 30 år. 

"Stickan", äldre man. Alkoholist. Bor vägg i vägg med Christer. 
, Anders Olsson, bor på första våningen i samma fastighet som Christer. 

' 

På fråga uppger Birkstrand att några nazistiska respektive rasistiska drag 

har han inte förmärkt hos Christer Pettersson . 

På fråga om Christer Petterssons utseende, uppger Birkstrand att han ha1' haft 
ett likartat utseende så länge Birkstrand har känt honom . 

På direkt fråga om Christer Pettersson varit skäggförsedd, eller haft poli
songer eller liknande, uppger Birkstrand, att det enda han vet är att Christer 
alltid har haft mustasch. 

Birkstrand tillfrågas om han vid något tillfälle kan ha sett Christer Pettersson 

utan mustasch, och på denna fråga uppger Birkstrand att han kan inte med säker
het säga vare sig det ena eller det andra . 

0 
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Birkstrand vill här nämna en episod som han anser vara av vikt. Han uppger att 

natten efter det tidigare omförmälda inbrottet bad Christer Pettersson att 

Birkstrand skulle övernatta hos honom, eftersom Christer kände sig trygg när 

Birkstrand var där. Christer ordnade fram en madrass och Birkstrand fick 

sova på golvet. Under natten fick Birkstrand klart för sig, genom en uppen
barelse, att Christer Pettersson hade stulit Birkstrands tv. (Birkstrand 
uppger sig vara en aning synsk) 

Lång tid senare, efter cirka två år, kom Christer hem till Birkstrand och 

Birkstrand förklarade då för Christer att han ansåg att denne inte var en 

man, eftersom han ännu i denna dag inte hade medgivit att det var han som 

gjorde inbrottet hos honom. Christer började då att gråta och medgav att han 

hade utfört inbrottet och att han hade sålt föremålen för att få pengar till 

narkotika. 

PA frAga om Christer Petterssons religiositet, uppger Birkstrand att Christer 

läser den s.k. "Jobs Ord". Birkstrand har härefter undervisat förhörsledarna 

i vad Jobs bok innebär och på fråga om varför Christer har fattat sådant 

intresse för denna bok, uppger Birkstrand, att Christer Pettersson har fasci
nerats av ett djur som förekommer i boken, nämligen krokodilen . 

Enligt Birkstrand så har Christer Pettersson Jobs Bok som ett slags rätte

snöre i livet. Han försöker vara rättvis, men misslyckas ofta . 

På fråga om Birkstrand vid något tillfälle sett Christer bära något form 

av vapen,så uppger Birkstrand att det enda han har sett är knivar. Knivar 
har Christer förevisat Birkstrand hemma i Christers lägenhet. 

På  fråga om han har förevisat, diskuterat eller på annat sätt kommit att 
tala om skjutvapen, uppger Birkstrand, att någon sådan diskussion har aldrig 
förekommit. Han har ej heller sett skjutvapen i samband med Christer Pettersson. 

0 
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På fråga om Birkstrands kännedom om Christers eventuella flickvänner så 

uppger Birkstrand att den enda han känner till och som han har hört talas 

om, det är den som har förekommit i massmedia. 

På fråga om Birkstrand har kontakt med Christers vänner, uppger han att 

de enda två är de tidigare omförmedla, Stickan och Anders Olsson, vilka båda 
är bosatta i samma fastighet som Christer . 

På fråga om Birkstrand kan erinra sig hur Christers lägenhet är möblerad och 
så vidare, uppger han att lägenheten har alltid varit möblerad på samma sätt, 
d.v.s att sängen har stått vid ena kortväggen i rummet, skrivbordet har stått 

på samma ställe,köksbordet har varit placerat som det är för närvarande. 

Sista gången som Birkstrand var i lägenheten var för cirka två veckor sedan. 

På fråga om vad man diskuterade om vid detta tillfälle, uppger Birkstrand att 

han kommer inte ihåg det. I varje fall var det ingenting som han tyckte sig 
behöva lägga märke till. 

Birkstrand uppger vidare att några som helst symboler som skulle tyda på 

någon nazistisk anknytning, såsom hakors m.m, eller symboler som tydde 

på avoghet mot socialdemokraterna och Olof Palme o.s.v finns inte i lägen

heten. Han har inte vid något tillfälle sett något sådant. Visserligen 

har Christer skrivit en del slagord på väggen, men ingenting med text av 

ovan nämnda betydelse . 

På fråga om Birkstrand kan erinra sig hur Christer Pettersson brukade gå klädd 

vid den aktuella tidpunkten så uppger Birkstrand att Christer alltid gick i 
dåliga kläder. 

På direkt fråga om vilken typ av huvudbonad som Christer brukade använda 

när det var kallt ute så uppger Birkstrand med fullständig säkerhet, att Christer 

aldrig brukade ha någonting på huvudet. 

C)örhöret slut kl 14.30. 
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förhöret intalat i Birkstrands närvaro och godkänt. 

Stockholm som ovan 

Bengt Ödmark 
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Alf Andersson 
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